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The purpose of this essay is to examine teachers’ perception of whether games can 

contribute to a developed historical consciousness. Apart from studying the 

previous research on history didactics and games, I have also interviewed some 

teachers to get answers to my questions. Teachers included in this survey have an 

overall positive view of the game teaching tools but there are many other problems 

to be overcome if it is to become a reality in schools. The teachers’ own knowledge, 

student motivation, and the school’s infrastructure and technical aspects are all 

problems that exist today that prevent games to get the space needed in school. If 

the school can overcome these problems, games are a great tool for teachers to use 

and open up a new world in education. 
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1. Inledning 

Denna uppsats kommer att beröra huruvida spel kan fungera som ett undervisningsredskap och 

ett verktyg för att utveckla ett historiemedvetande. Spel är något som utvecklats med en rasande 

fart de senaste tjugo åren. Jag själv är en del av den generation som är uppväxt med spel 

samtidigt som dagens elever och ungdomar tillbringar väldigt mycket tid framför både tv och 

dator för att spela och många finner ett särskilt intresse för spelindustrin.  

Då spel utförs av enbart vissa särskilda människor, samtidigt som spel ofta är någon som man 

utgör på fritiden, tror jag det har skapats en viss barriär mellan ungdomar och vuxna, eller elever 

och lärare. Där finns det ett stort utrymme för att kunna lära sig av varandra.  Att arbeta med 

spel som undervisningsmetod skulle eventuellt kunna skapa ett nytt intresseväckande område 

hos eleverna på samma sätt som bild, musik och film har gjort med dagens undervisning. I 

läroplanen för gymnasieskolan för gymnasiet och historia står det i de övergripande målen att 

läraren ska använda sig av modern i informationsteknik.1 I de centrala för exempelvis historia 

1b står det också att man ska undervisa om olika historiska teman där film, musik och litteratur 

exemplifieras. Det är inte omöjligt att läraren här kan använda sig av spel som historiskt tema.2 

Dessa aspekter har också vuxit fram med åtskilliga skillnader i att yngre generationer ställdes 

mot den äldre vilket ofta anammade deras egna traditioner och värderingar. 

I och med att samtliga program i gymnasiet måste läsa historia, innebär detta att ett större antal 

elever ska fångas och inspireras av undervisningen. Eftersom spel som lärandeform beräknas 

växa stort i framtiden ställer det krav på ett flertal olika aspekter och som jag ska försöka få i 

bukt med i denna uppsats. 

1.1 Problemformulering 

Spel som undervisningsform ställer högra krav på både teknik, upphovsmakaren av spelen, 

lärare och elever. Kan spelen skapa ett ökat historiemedvetande hos eleverna?  

Spel i den form som existerar just nu är något, som jag skulle säga, skapar en viss problematik 

mellan elever och lärare. Det är något som tar väldigt mycket av elevernas tid och kan ställa till 

problem för dem att hinna med olika delar av skolundervisningen. Om vi istället kan vända 

                                                 
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, 66 
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 2011, 78 
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detta till lärares fördel och implantera spel som ett moment i undervisningen, tror jag att vi 

skulle kunna fånga en helt ny typ av målgrupp och samtidigt lära oss och se helt nya saker som 

tidigare inte existerat.  

Det finns också andra problem som kan uppstå med spel som undervisningsmetod. Spelen idag 

är en miljardindustri som släpps för att underhålla människor. I vissa av dessa spel grundar sig 

historia som ska återspegla historien precis som den en gång var. Problemet med dessa är att de 

ofta är framtagna ur en underhållningskategori vilket därför vissa saker ändras och implanteras. 

Man måste här urskilja spelen ur dessa olika kategorier. Spelen ska fungera som ett lärande 

hjälpmedel precis som en lärobok eller en film, spelen ska inte i sig, fungera som en lärare. 

Därför stället detta undervisningsmoment väldigt höga krav på pedagogisk kompetens hos 

läraren. 

2. Syfte, frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur spel fungerar som undervisningsmetod för att 

bidra till en ökad historiemedvetenhet. Samtidigt kommer uppsatsen också undersöka vilka 

problem som tv- och datorspelen kan föra med sig och om spelen i sig kan få ett större utrymme 

i undervisningen i framtiden 

 Hur uppfattar lärare spel som undervisningsverktyg till att bidra till ett ökat 

historiemedvetande? 

 Vilka problem och nackdelar kan det finnas med dator- och tv-spel som historisk 

förmedlare? 

 Kan spel få ett större utrymme i undervisningen i framtiden? 

 

3. Material och metod 

3.1 En intervjustudie med kvalitativ metod 

För att utföra min kvalitativa analys har jag tagit del av Fejes och Thornbergs bok Handbok i 

kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen innebär att den som forskar undersöker och 

arrangerar sitt datamaterial genom exempelvis intervjuer eller annat material. Efter allt material 

har samlats in så analyserar forskaren all data och gör en analys genom att söka efter mönster. 

Själva syftet med en kvalitativ metod att skilja ur en mängd data och skapa en mening. Denna 
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mening handlar om att urskilja betydelsefulla mönster samtidigt som man ska kunna skilja 

mellan det betydelsefulla och triviala.3 

Min kvalitativa undersökning har ägt rum på gymnasiet där fyra stycken lärare har intervjuats. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade där jag har en färdig lista på frågor som skall besvaras. 

Svaren har då förhoppningsvis varit mera öppna samtidigt som jag kunde vara flexibel när det 

gäller ämnenas ordningsföljd.4  

Undersökningen har skett i formen ansikte mot ansikte vilket på ett visst sätt är lite kostsammare 

än andra typer av informationsinsamling då intervjutid och resor tillkommer, men enligt 

Denscombe får man en högre svarsfrekvens vid denna typ av intervjuer. Det ger också mig en 

större möjlighet att mera omsorgsfullt välja mina respondenter. Jag kommer att använda mig 

av en induktiv teoretisk metod och därifrån utgå från en kvalitativ undersökning. Induktion kan 

sägas vara att dra slutsatser av erfarenheter. Man samlar in information, analyserar den och drar 

en slutsats.5  

Intervjuerna har varit semi-strukturerade för att jag på så sätt skulle få mera öppna svar, 

samtidigt som ytterligare vidarefrågor har kunnat ställas om den intervjuade tog upp något 

särskilt intressant. Jag har dock utgång ifrån den ordning på frågor som jag har framfört.6 

3.2 Avgränsningar 

Man skulle kunna säga att det finns ett stort svart hål med den didaktiska forskningen kring 

detta område. Den forskning som jag har hittat rör sig mest om didaktisk historieforskning där 

jag försökt hitta kopplingar till det multimodalt lärande och spel. En viss forskning kommer 

eventuellt också att användas vilket handlar om själva spelen i sig och dess påverkan på oss. 

Dessa kommer sedan att jämföras med varandra. 

Intervjupersonerna är helt anonyma i min undersökning. Detta är till stor del för att kunna 

skydda deltagarnas egna intressen och samtidigt få lite mer utförliga och ärliga svar från dem i 

intervjuerna. Deltagarna hade i förtid meddelats att deras svar kommer att vara helt anonyma.7 

                                                 
3 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009, 32 
4 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 234-235 
5 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2009, 29 
6 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, 415 
7 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 

2009, 195 
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Informantgruppen består av ett jämnt antal män och kvinnor med en varierande grad av 

undervisningserfarenhet, från fyra år till och med 20 år.  Urvalet av lärarna är på ett vis gjort så 

att de ska känna till om undersökningens omfång men är övrigt relativt slumpartat. Vad alla 

personer i informantgruppen har gemensamt är att de undervisar eller har undervisat i någon 

historiekurs på gymnasiet. 

För att bygga upp frågorna har jag tagit hjälp av Dimenäs bok Lära till lärare. Framför allt har 

jag fokuserat mina frågor på att avgränsa själva huvudproblemet i formulerandet av mina frågor. 

En stor del handlar också om egna erfarenheter. Vad man vet om själva undersökningsområdet 

sedan tidigare har också en påverkan på slutresultatet i undersökningen. Därför är det väldigt 

viktigt att grundligt fundera igenom vilka frågor som kommer att ställas och fundera över dem 

så att det inte påverkar slutresultatet.8 

3.3 Etik 

Undersökningen byggs på vetenskapsrådets grundläggande principer vad gäller etiska 

principer. Framför allt har jag fokuserat på de fyra huvudkraven: Informationskravet, att 

informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte. Det andra kravet är samtyckeskravet, 

vilket innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi har också 

konfidentialitetskravet, där alla uppgifter som samlas in ska förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem. Till sist har vi också nyttjandekravet där alla uppgifter som samlas in endast får 

användas till forskningens ändamål. Dessa krav är utformade som riktlinjer för uppsatsen och 

det är mitt eget ansvar att se till att alla uppgifter berörs med största vördnad och respekt.9  

4. Tidigare forskning 

4.1 Historiedidaktik och historiemedvetande 

Bo Andersson beskriver historiedidaktik som att det föddes ur behovet av en specialisering 

inom didaktiken. Samtidigt behövdes det en metod för att kunna knyta innehållsstoffet mer till 

undervisningen.  Han beskriver att man måste kunna ställa sig frågan: Hur skall undervisningen 

bedrivas? Historiedidaktiken handlar till stor del egentligen om att allt lärande måste vara byggt 

                                                 
8 Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen, Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2007, 15-16 
9 Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen, Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik, 2007, 26-27 
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på eller ha en förståelse av ett innehåll, ett stoff. Utan ett innehåll så är själva lärandet 

meningslöst.10  

Begreppet historiemedvetande har under de senaste decennierna blivit en av de mest centrala 

delarna inom historiedidaktiken. Det handlar till stor del om att man skapar sig en historisk 

kunskapsbildning och rör sig med ett historiskt tänkande. Det berör själva grunderna i 

historiedidaktiken då det handlar om att vara och göra historia inom olika intuitioner.11  Då 

begreppet fortfarande är relativt nytt så beskriver Karlsson och Zander huruvida det lyser med 

sin frånvaro inom den traditionella historievetenskapen vilket grundar sig i en traditionell ovilja 

att röra sig med begrepp som omfattar framtiden. Framtiden handlar nästan alltid om 

spekulationer och gissningar, utan en särskild förankring till något källmaterial. Därför finns 

det en viss tveksamhet hos många historiker som inte vill att man ska ägna sig åt olika 

förutsägelser utan istället stanna vid nutiden.12 Frågan man ska ställa sig inom begreppet 

historiemedvetande är istället ifall man, genom olika grepp och metoder i en kvalificerad 

historieundervisning, kan locka fram det hos elever?  Karlsson och Zander beskriver att 

begrepp, berättelser och bilder alla har en naturlig del i historiska tidsdimensioner. Dessa delar 

används hela tiden för att kunna koppla det historiska sammanhanget till nutiden, vilket beskrivs 

som ett effektivt sätt att placera vår egen tid i en förbindelse till en avlägsen historia.13 Att 

använda sig av spel som undervisningsverktyg anspelar mycket på de punkter som författarna 

beskriver sig av. Bilder, musik, text och andra exempel är alla delar som ett spel är uppbyggt 

av och som man får genomleva och känna en känsla av under tiden man spelar. Att anknyta 

historiemedvetenheten till ett spel och sedan lägga den i proportion till historiedidaktiken är 

kanske något som behövs för att få den kvalificerade undervisning som förutsätts inom all 

historiedidaktik.  

4.2 Den äldre historiedidaktiken 

Jag valde att försöka se vidare i vad den äldre forskningen sa angående historiedidaktik. Bo 

Andersson beskriver att lärandet inom historia ska innehålla en särskild variationsrikedom för 

att på så sätt kunna förordna sig till samhällets rådande värdegrund. Andersson menar att 

                                                 
10 Andersson, Bo, Vad är historiedidaktik?: några begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för 

ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan, Univ., Inst. för pedagogik och didaktik, 

Göteborg, 2004, 16-17 
11 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och 

tillämpning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, 57 
12 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf, Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, 

2014, 57 
13 Ibid, 64-65 
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rådande värden ska förmedlas till nya generationer och detta med skolans hjälp. Detta kallas 

legitimeringsspel, vilket innebär att skolämnets roll har som uppgift att legitimera det rådande 

samhällsystemet. För just historieämnet har detta haft en väldigt betydande roll. Från att 

förmedla kristendomskunskap, vidare till exempelvis nationalkänsla och fosterlandskärlek till 

vår tids demokratifostran. Även om spel som ett moment inom historiedidaktik eventuellt inte 

är eller kommer att ha en större betydande roll så skulle det kunna vara en faktor att förmedla 

både nya och äldre värdegrunder på ett annorlunda och mer variationsrikt sätt.14  

Om man talar om spel som ett verktyg för att utveckla det historiska medvetandet så måste man 

förstå vilka teorier och modeller som används för att beskriva det förflutna. Teorier används för 

att beskriva det historiska sammanhanget, även om det inte ger hela bilden av som sägs så är 

det ändå den vanligaste principen för att kunna återberätta det förflutna. Det är dock alltid 

detaljer som går förlorande. Teorier som omfattar hela den empiriska verkligheten existerar 

inte, menar Andersson. Hos många historiker finns det en viss fientlig inställning mot vissa 

teorier som enbart bidrar med att visa upp delar av de förflutna och genom det en bild av en 

förflutet som inte fullt existerat. Det är också här som spel kommer in i bilden. Likt spel med 

en historisk innebörd speglar dessa ofta en värld uppbyggd av historiska teorier med vissa 

särskilt utvalda element för att på så sätt styrka sin egen historia. Vanligtvis baseras materialet 

på diverse källor där författarna av spelen ofta är väl pålästa och efterforskningen är mycket 

genomarbetad. Men för den som ser det förflutna som en rekonstruktion av nuet blir varje 

rekonstruktion enbart en konstruktion, vilket hjälper att bidra till att spelens historiska 

förmedling ändå accepteras. Andersson menar att vi tillägnar oss ett historiskt medvetande 

baserat på vårt förflutna vilket är grundat i våra egna livserfarenheter. En stor del av dessa 

kommer från exempelvis det som skolan förmedlar till oss samtidigt som vårt eget 

historiemedvetande förändras med oss.15 

4.3 Jämförelse med filmens medium 

För att kunna föreställa sig framtiden om spel som läromedel, likt exempelvis film och musik, 

och om det kommer att få en större roll i framtiden, så har jag tittar närmare på Snickars och 

Trenters bok, Det förflutna som film och vice versa, vilket författarna gör en medial presentation 

om hur film och media fungerar som historieförmedling. Samtidigt har jag också valt att titta 

                                                 
14 Andersson, Bo, Vad är historiedidaktik?: några begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för 

ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan, 2004, 14  
15 Ibid, 32-33 
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närmare på Catarina Hultkrantz avhandling Playtime vilket också tar upp lärarens syn på film 

som pedagogiskt hjälpmedel.  

För att nämna ett tydligt exempel så nämns den välkände regissören Steven Spielberg som en 

massmedial historieförmedlare. Författarna hävdar att anledningen till detta är hans 

fingertoppskänsla genom att ge publiken ett särskilt sätt att se på historia. Ett problem med detta 

kan dock vara att denna förmedling blir den dominerande historiesynen.16 Samma problem kan 

ske i form av ett spel där skaparen gör ett väldigt populärt spel för allmänheten, men har aktivt 

valt att ändra vissa delar av historien för att antingen stärka sin egen berättelse eller för att öka 

det kommersiella intresset, en form av kontrafaktisk historia. Henrik Arnstad, skribent på 

Göteborgs-Posten kultur och bland annat författare av boken ”älskade fascism”, beskriver i en 

artikel hur spelskapare ofta leker med det förflutna för att på så sätt använda historia ur ett 

politiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Det stora problemet här handlar snarare om att det är 

omöjligt att det är omöjligt att skapa ett spel som kombinerar en kunskapsbaserad bild av 

historien samtidigt som företaget måste sälja en populär kommersiell produkt.17 Hultkrantz 

beskriver att liknande problem finns, och har funnits, även inom film som läromedel. Bland 

annat har det funnits ett dilemma i vad som betraktats som finkultur respektive populärkultur 

och hur detta ställs mot om hur filmerna kunde bidra till ett ökat historiemedvetande. Länge 

ansågs många filmer direkt skadliga för elever då det fanns diskussioner om dess moraliska och 

emotionella påverkan. Dessa äldre diskussioner om filmens påverkan påminner mycket om de 

diskussioner som förs idag om ungdomar och spel, att ungdomar tillbringar väldigt mycket tid 

med dessa eller forskningen som förs mellan vissa spel och en ökad våldsbenägenhet.18  

En stor del av filmer som förmedlar, eller ska förmedla, historia är dokumentärfilmer. Även här 

förs diskussioner mellan vad som är fiktion och vad som beskrivs som verklighet. Snickars och 

Trenter beskriver att dokumentärfilmers direkta upptagning i första hand kan tyckas vara en 

direkt källa, en avbild om exakt vad som händer vid just det tillfället. Detta beskrivs dock som 

en paradox, att det egentligen är dokumentärfilmarens subjektiva bild som framställs. Olika 

medieringsstrategier har en stor påverkan då exempelvis tid, plats och kamerans placering kan 

ha en påverkan av det som framställs. En dokumentärfilm som redigerats, klippts och sats i ett 

särskilt sammanhang minskar därför den historiska äktheten även om dessa aspekter kan bidra 

                                                 
16 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia (red.), Det förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk, 

Studentlitteratur, Lund, 2004, 23 
17 Arnstad, Henrik, Spel som förmedlar det förflutna, Göteborgs-Posten, 2015, 

https://www.gp.se/kulturnoje/1.2635927-spel-som-formedlar-det-forflutna?m=print, Hämtad: 20160114 
18 Hultkrantz, Catharina, Playtime!: en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet 

på gymnasiet, Umeå Universitet, Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2014,Umeå, 2014, 20-21 

https://www.gp.se/kulturnoje/1.2635927-spel-som-formedlar-det-forflutna?m=print
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till att öka en viss historisk mening.19 Likt ett spel vill man ofta framhäva den historiska äktheten 

för att på så sätt öka realismen, ofta genom att klippa in sekvenser från filmer eller 

dokumentärer.  

Trots de diskussioner, problem och observationer som finns och har funnits med film som 

hjälpmedel i skolan är det ändå en central del i dagens undervisning och används av många 

lärare. Det är inte omöjligt att spel i framtiden kommer att få en del i de medier som används i 

undervisningen, och det kommer i så fall att komma mer forskning och diskussioner med detta. 

4.4 Spel som undervisningsmetod 

Området kring spel i samband med undervisning är fortfarande relativt underhaltigt. Mycket av 

den forskning som pågår mellan undervisning och lärande handlar dock inte om 

historieundervisning, utan istället om relationen mellan spel som motionsredskap till idrott- och 

hälsa. Syftet med dessa är dock inte att främja själva lärandet eller att läraren kan använda tv-

spelen som didaktiskt undervisningsredskap, utan de fungerar här istället som verktyg för att 

motverka övervikt. Undersökningen jag syftar på är: Tv-spel som hälsofostran? vilket skapades 

av Mikael Quennerstedt som var projektledare. Ser man förbi frågeställningarna som fokuserar 

på idrott- och hälsa och istället fokuserar på sista frågeställningen vilket handlar om vilka motiv 

och sätt som spelen framställs och genom vilka verktyg det kan användas som i 

undervisningen.20 

Spelen framställs i undersökningen som en ”egen lärare” som på det positiva planet både är 

instruerande, uppmuntrande och bekräftande. Spelen erbjuder också nya mål som eleven hela 

tiden har framför sig och samtidigt resulterar i en belöning när målen klaras av, samtidigt skapar 

det också mer utrymme för tid till övrig planering för lärarna. Det finns dock också brister med 

detta, menar författarna. Faktorer som utvecklar eller stödjer centrala kunskaper i form av 

frånvarande av lärandeinnehåll missas ofta i och med spelen. Det krävs genom detta att läraren 

verkligen undervisar och inte bara använder spelet som läromedel enbart för aktivitet.21 

Karlsson och Zander menar att 2000-talets digitaliserade värld har gjort att alla medier likartade. 

Detta har också inneburit att tillgången till att dessa medier ökar, men att marknadsföringen 

också fått ett helt annan avseende.  Enligt författarna resulterar detta i att produkter som kan 

                                                 
19 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia, Det förflutna som film och vice versa: om medierande historiebruk, 2004, 

21-22 
20 Vetenskapsrådet. TV-spel som hälsofostran. Resultatdialog 2015,  http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:882341/FULLTEXT01.pdf, Hämtad: 20160113, 185 
21 Ibid, 189 
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klassas som kontroversiella eller små kan få ett större genomslag än de mer traditionella 

historiedidaktiska verktygen. Detta har också resulterat i innehållet i de olika medierna har 

bestått och i vissa fall berikats. Det har också i vissa fall medfört till en viss remediering, även 

om det inte har en väsensskild påverkan från tidigare sammanhang, menar författarna.22  

Spel, som en del av de nya läromedlen, har en stor påverkan på alla de små aspekter som bygger 

upp de olika historiedidaktiska delar som behövs i klassrummet. I och med de spel som 

produceras byggs upp för allmänheten och ska sälja till den stora massan, har de en stor 

påverkan av marknadsföring och vilka det är som spelar dem. Det stora dilemmat ligger i hur 

man kan få spelen att rikta sig särskilt mot skolan. Film och andra medier har visserligen ingen 

särskild aspekt där de särskilt inriktar sig som läromedel. Istället är det nästan alltid lärarna som 

väljer vilka populärfilmer eller dokumentärer som är bäst lämpade. Samma sak skulle kunna 

göras med spel, då läraren gör bedömningen att materialet har någon form av syfte för att kunna 

hjälpa eleverna att utveckla ett historiemedvetande. 

En historiekulturell slutsats kring olika medier som läromedel är att de ger möjligheten till att 

presentera många olika slags historiska material på en och samma gång vilket är en väldigt 

positiv aspekt. Nackdelen kan dock vara att remedieringen blir i princip osynlig och materialet 

presenteras på ett tydligt och korrekt sätt. Det kan exempelvis inte alltid framgå vad bakgrunden 

till historien som presenteras egentligen kommer ifrån eller hur producenten har kommit fram 

till det material som hon eller han presenterar.23  

En stor portion i skolans vardag handlar om att få eleverna att vilja, att så många som möjligt 

ska göra så mycket som möjligt. Carlgren och Marton beskriver att dagens uppgifter i skolan är 

väldigt likartade. Detta beror till stor del på att uppgifterna som lärarna förbereder uppgifter 

som kommer från läroböcker, mycket av dessa handlar i sin tur om att arbeta med texter, 

antingen genom tal eller antingen genom skrift. Den stora variationen sker istället mellan 

ämnena. I matematik arbetar man ofta individuellt med uppgifter direkt från boken, till skillnad 

från exempelvis engelska där man arbetar mycket i grupp och utför olika saker tillsammans. En 

bok, en slags grundbok, blir här den centrala delen för hela undervisningen. Man kan här dela 

in eleverna i två olika kategorier. De elever som gör de tillhörande uppgifterna snabbt. Det finns 

också de långsammare eleverna som tar lite längre tid på sig och till och med ibland får hoppa 

över vissa uppgifter för att på så sätt hinna med i den övriga undervisningen. Författarna har ett 

                                                 
22 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf , Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, 

2014, 141-142 
23 Ibid, 143 
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särskilt begrepp för detta fenomen och kallar det spridning. De elever som gör uppgifterna 

snabbt får nya likartade uppgifter att göra, som oftast egentligen bara är till för att låta eleverna 

ha någonting och göra och hålla dem lugna för att de andra ska hinna ikapp. Man menar att 

spridningen ger upphov till ett särskilt dilemma för läraren då hon/han hamnar i kläm mellan 

att försöka hjälpa de duktiga eleverna att gå framåt samtidigt som de långsamma eleverna som 

stoppar upp. Denna spridning ger upphov till en individualisering av skolan vilket också leder 

till att tiden inte riktigt räcker till för läraren, något som många upplever som ett stort problem 

inom dagens undervisning.24  

Att klara av och hålla alla elever sysselsatta, och arbetande är en stor svårighet för många lärare. 

Allting har ett samband med hur själva arbetssättet organiseras, och det är också här som spel 

kommer in i bilden. Spel som lära läromedel skulle kunna hjälpa läraren att hålla många(eller 

alla) elever att hålla sig sysselsatta samtidigt, men ändå på sin egen nivå. Spel har också fördelen 

att man oftast kan välja svårighetsgrad. Detta innebär att både de snabba och långsamma 

eleverna kan tillfredsställas på ett enklare sätt genom sina arbeten. Svårighetsgraden hänger 

också ihop med kategorin av elever som inte vill delta i undervisningen. Dessa elever gör ofta 

så lite som möjligt, eller ingenting alls, eller utför endast uppgifterna på grund av att de blivit 

instruerade av läraren. Alltså ingenting på ett eget behag. Denna process hör ihop med att många 

elever upplever uppgifterna som svåra vilket gör att det blir stopp i processen samtidigt som de 

lätta uppgifterna ibland kan bli för lätta. Vilka lärarens ambitioner är för klassen eller för eleven, 

spelar stor roll när svårighetsgraden på uppgifterna väljs.25 

Den sista viktiga delen som Carlgren och Marton beskriver handlar om hur vi lärare kan 

motivera eleverna. Motivation är ofta en svår balansgång som läraren hela tiden måste ta itu 

med. Svårigheten ligger i att kunna pusha eleven, men samtidigt inte låta det bli för mycket 

vilket istället resulterar i något negativt. Författarna skiljer mellan två aktiviteter som påverkar 

elevens vilja att arbeta. På ena sidan har vi arbetssättet att läraren motverkar uppkomsten av 

motstånd. Den andra delen handlar om att man arbetar med olika situationer som skapar 

motivation. Det första arbetssättet handlar ofta om att skapa sig rutiner och vara ordentligt 

förberedd för att på så sätt minska utrymmet för egna misstag. Man skapar sig också ett särskilt 

klimat i klassrummet där alla elever vet vad det är som gäller.  

                                                 
24 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, [Ny utg.], Lärarförb., Stockholm, 2007, 52-53 
25 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, 2007, 54-55 
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När det gäller motivationsskapande finns det flera aspekter som kan användas, många av dem 

är väldigt traditionella och har använts länge i klassrummet. Dessa aspekter kan exempelvis 

vara att få högsta betyg, bli bäst i klassen eller klara av att svara på olika frågor högt i klassen. 

Politiker idag använder ofta detta motivationsargument som del i att införa betyg för lägre 

åldrar. Författarna menar dock att många av dessa element är ålderdomliga och att läraren i 

dessa situationer spelar på elevernas rädsla för att misslyckas. Dagens moderna elever fungerar 

inte på detta sätt. Med dagens elever krävs det istället annorlunda undervisningsmetoder för att 

få eleverna motiverade. Dessa metoder kan exempelvis vara att fånga elevernas intresse på ett 

annorlunda sätt, att skapa uppgifter som eleverna uppfattar som roliga eller att göra eleverna 

till problemlösare och se till att de dem gör fungerar som en mottagare.26 

4.5 Lärandeprocessen 

Lärandeprocessen är en komplex och sker i många olika etapper. Lena Boström har skrivit 

väldigt många böcker om lärandets olika delar. Ska man använda spel som läromedel krävs det 

att man fördjupar sig i de olika lärostilar som finns. Boström har beskrivit dessa på ett bra och 

tydligt sätt i boken Så arbetar du med lärstilar. För att ta reda på vad lärandeprocessen innebär 

så krävs det att vi ställer oss frågan: Vilka faktorer påverkar lärandeprocessen? Boström delar 

in dessa faktorer i olika kategorier. Fysiska faktorer, sociala faktorer, psykologiska faktorer, 

känslomässiga faktorer och miljöfaktorer. Alla dessa har på ett eller annat sätt en särskild 

påverkan på den större läroprocessen. Kollar man på dessa faktorer statistiskt sätt så menar 

Boström att ett speciellt element är viktigt för en elev och om eleven får detta tillgodosett så 

kommer hon eller han prestera bättre med en 95 procents säkerhet. Det är här otroligt viktigt att 

förstå att vad exakt det är som triggar de faktorer som får eleven att prestera bättre.27  

Spel som läromedel kan påverka alla de faktorer hos eleven som gör lärandeprocessen. En av 

de viktigaste enskilda beståndsdelarna är ändå vad det är som triggar varje elev. Man får ha i 

åtanke att spel säkerligen inte är något som passar alla elever. Men precis som många andra 

delar i skolan gäller det att hitta de specifika aspekter som gör att man kan fånga större eller 

annorlunda delar av gruppen i klassrummet. Spelen kan eventuellt fånga en ny målgrupp hos 

vissa elever som annars har tröttnat på den mer traditionella undervisningen i skolan. 

Det grundläggande behovet för eleverna ska kunna utveckla sin inlärningspotential är att de 

behöver handledning. Boström menar att vissa barn, redan i tidig ålder, blockerar sin 

                                                 
26 Carlgen, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, 2007, 56-57 
27 Boström, Lena & Svantesson, Ingemar, Så arbetar du med lärstilar: nyckeln till kunskap och individualisering 

: [en praktisk handbok], Brain Books, Jönköping, 2007, 23-24 
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inlärningsförmåga. Detta sker ibland undermedvetet när ett barn blivit exempelvis hånat eller 

kritiserat för en särskildförmåga som de hade. Genom insikt i de olika lärostilarna och förstå 

vikten av den sociala kompetensen, kan eleverna lära sig att återupptäcka de förmågor de en 

gång hade och kanske har tappat. Att våga prova nya osäkra vägar är en stor del i all mänsklig 

utveckling och varje elev ska få all möjlighet att kunna utveckla sina egna kunskaper genom att 

låta skolan främja dessa.28 

4.6 Spel och våld 

Det är lätt att försumma de diskussioner som finns mellan spel och våld. Men ska man diskutera 

spel som läromedel är det ändå väldigt viktigt att ge sig i kast med de samband som vissa 

forskare anser finns mellan spel och våld. I en intervju med Malena Ivarsson, doktorand vid 

Psykologiska intuitionen och stressforskningsinstitutet nämner hon att efter att film och tv länge 

legat i forskarnas fokus, har det allt mer börjat läggas mot spel. Själva frågan är uppdelad i två 

olika läger. Ena sidan påstår att det samband mellan spel och våld och att det ökar våldsamheten 

hos människor, vilket Ivarsson stödjer. Andra sidan menar att detta samband inte existerar. I 

Ivarsson egen avhandling har hon bland annat studerat huruvida tonårskillar som spelat spel 

under en viss tid och hur deras kroppar reagerat. Genom olika mätningar på kroppen som visat 

att aktiviteten i kroppen ökade, både under tiden de spelade, men även efterföljande natt, när 

ungdomarna spelat våldsamma datorspel. Samtidigt uppgav ungdomarna, genom sömndagbok, 

att de upplevde mer negativa känslor och fick en sämre sömnkvalitet natten efter dem spelat ett 

våldsspel. Ivarsson refererar till fler forskningsstudier som menar samma sak hon menar att 

hennes studier är ett steg mot en större arbetet i relationen mellan spel och våld. Hon menar 

dock att det idag är omöjligt att knyta en särskild våldsam händelse, så som exempelvis en 

misshandel eller liknande, till att personen har spelat våldsamma spel. Spelen ger ingen direkt 

påverkan men gör att man reagerar mindre, menar Ivarsson.29  

Vid en övergång till andra sidan, så finns det också många forskare som anser att det enbart 

finns positiva sidor med spelandet. Två av dessa är C. Shawn Green och Daphne Bavelier vars 

undersökningar har visat att tv- och datorspel har en gynnsam påverkan på kroppen. De ger 

exempel på hur exponering på en organism resulterar i en modifiering av det visuella systemet. 

                                                 
28 Boström, Lena & Svantesson, Ingemar, Så arbetar du med lärstilar: nyckeln till kunskap och individualisering 

: [en praktisk handbok], 2007, 138-139 
29 Lundström, Henrik, Våldsamma spel påverkar kroppen, Samverkanavdelningen, Stockholms universitet, 

2012, http://www.su.se/forskning/ledandeforskning/samh%C3%A4llsvetenskap/stress-arbete-och-

h%C3%A4lsa/v%C3%A5ldsamma-dataspel-p%C3%A5verkar-kroppen-1.79509, Hämtad: 20160119 
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Detta område ger många exempel i ökningar av kroppens prestanda och att action-spel kan 

förändra de visuella färdigheterna till det bättre.30  

4.7 Spel som läromedel i framtiden 

Om spel i framtiden skulle få en central del i läroplanen krävs det också att vi försöker förutse 

om hur skolan och lärandet kommer att se ut längre fram. Carlgren och Marton menar att vi 

måste lämna det ålderdomliga, lydiga och plikttrogna skolsystemet för att istället ge plats för 

en skola som formar människor i den samhälleliga tillvaron. Detta innebär en större förmåga 

att leva i och med olika kulturella sammanband. Eftersom samhället förändras leder detta till 

större skillnader mellan det aktiva lärandet och vilka erfarenheter man går in med i det nya 

lärandet som sker. Detta krävs för att ett utvecklande ska ske och att man inte längre kan gå 

efter ”det som sitter i väggarna”. Författarna beskriver också att skolan lutar alltmer mot att bli 

en institution för en socialisering, att eleverna individualiseras för att på så sätt gynna samhället 

i en annan utsträckning. Tanken bakom detta ligger i att människorna ska utvecklar till en stark 

individ med en egen moral och identitet och inte blir offer för stora ledare.31 

Själva lärostoffet i traditionell mening blir inte längre det centrala i undervisningen. Istället 

måste det bli ett mer fokus på förmågan och kunnandet i lärandet. Frågan man får ställa sig 

angående skolan i framtiden är: Vad är det för förmågor som eleverna behöver lära sig? De 

förmågor som författarna lyfter fram är bland annat hantera information, tänka själv, lösa 

problem, förstå samband och vara kreativ för att nämna några.32 Då dessa är några av 

förmågorna som behöver utvecklas är det nödvändigt och se var dessa kan ha för relation till 

spel som läromedel. Berg Marklund, doktorand i institutionen för informationsteknologi på 

högskolan i Skövde, beskriver att intresset för spel i undervisningen har ökat väldigt mycket de 

senaste åren. Han understryker huruvida det är viktigt att kartlägga hela systemet när det gäller 

relationen mellan spel och lärandet. Spelen kan inte utges som isolerade produkter och fungera 

som pedagogiska hjälpmedel på en egen hand, istället måste man som lärare tillgodose spelen 

med den praktiska, pedagogiska och sociala kompetensen som krävs för att de ska fungera som 

ett läromedel. Gör man detta kan det skapa väldigt goda och intressanta spel- och 

läroupplevelser för eleverna. Marklund Berg pekar ut tre anledningar till att spel som 

undervisningsmetod inte fått samma genomslag som vissa andra läromedel. En av 

anledningarna har jag beskrivit sedan tidigare, skolan utgör en ekonomiskt ohållbar marknad 

                                                 
30 Green, C, Shawn & Bavelier, Daphne. Action video game modifies visual selective attention. Letters to Nature, 

2003 :534-537 http://www.nature.com/nature/journal/v423/n6939/full/nature01647.html, Hämtad: 2016020 
31 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, 2007, 227 
32 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, 2007, 228 
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för denna typ av spelprodukter. Samtidigt är det fortfarande på många håll svåråtkomligt att få 

tag i dessa och göra dem till en betydande del i undervisningen. Det ställer också väldigt höga 

krav på skolans ekonomi, dess tekniska infrastruktur och framför allt på att lärarna har den 

tekniska kompetens som krävs. Eftersom spelindustrin ser ut som den gör också så kan 

spelföretagen ställa väldigt höga ekonomiska krav på skolorna. En annan vanlig missförstådd 

tanke, enligt Marklund Berg, är att många lärare skulle vara motståndare till spel i 

undervisningen. Han menar istället att många är positivt inställda, men att det inte används av 

andra anledningar. Rent generellt har spel som pedagogiskt material en positiv anseende och 

anses inte vara opassande för att de är våldsamma eller barnsliga.33 

För att skolan i framtiden ska utvecklas och att denna utveckling ska bli positiv så måste vi 

bland annat förhålla oss till ett särskilt begrepp, vilket är medvetandehet. Vi måste bli mer 

medvetna om att saker och ting kan förstås på väldigt många olika sätt. Vissa sätt är mer 

effektiva under vissa omständigheter, samtidigt som att vi måste våga anamma andra mer 

effektiva sätt under andra situationer. Läraren måste ge sig in i elevernas sätt att tänka och 

resonera vilket då kommer leda till en rikare förståelse av själva grundtankarna i vad de lär sig 

om. Kan läraren komma underfund med vilka kunskaper eleverna har och hur de lärt sig dessa, 

kan också läraren hjälpa eleven att bilda ny kunskap.34  

Även om framtiden ser ljus ut för spel som läromedel i skolan så har Björn vissa synpunkter på 

vad som måste förbättras för att förutsättningarna ska bli bättre. Det går inte endast att se på 

förhållandet mellan eleven och det som den gör framför skärmen och därifrån dra slutsatser från 

hur spelets lärande delar. Man måste också göra sig medveten om att det alltid är fler än en 

faktor som påverkar, organisationer, arbetsprocesser och miljöer. 

5. Resultat 

5.1 Presentation av de intervjuade 

Nedan så presenteras de fyra medverkande gymnasielärarna utifrån vad de berättat om sina 

undervisningserfarenheter kring spel i undervisningen. De har också berättat lite om vad de 

anser om dagens läromedel och hur de tror att undervisningen kommer att se ut i framtiden. 

                                                 
33 Marklund Berg, Björn, Unpacking digital game-based learning – The complexities of developing  and using 

educational games, University of Skövde, 2015: ISBN 978-91-981474-8-3, http://his.diva-

portal.org/smash/get/diva2:891745/FULLTEXT01.pdf, Hämtad: 20160129, 239-241 
34 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, 2007, 229 
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Gymnasielärare 1 är född 1973 och har arbetat som lärare i cirka 15 år och undervisar för 

närvarande en särskild historiekurs för de tekniska yrkesprogrammen men brukar annars hålla 

i de tre vanliga historiekurserna. Han har börjat intressera sig mer och mer för spel i 

undervisningen och har smått börjat implantera olika moment gällande spel som ska bidra som 

extra verktyg i undervisningen. 

Gymnasielärare 2 är född 1972 och är en relativt ny som lärare och har jobbat på ett par skolor 

under fyra år. Hon håller för tillfället inte i någon historiekurs utan undervisar istället i Engelska 

och Svenska men har tidigare undervisat i andra typer av historiekurser. Hen har aldrig testat 

att använda något konsol- eller PC spel i undervisningen men känner väl till mycket om 

området.  

Gymnasielärare 3 är född 1962 och har istället en lång erfarenhet som gymnasielärare och har 

arbetat med historia i snart 20 år. Hon håller i alla typer av historiekurser så som historia 1a1, 

1b och historia 1b kultur. Intresset för den typ av spel som undersöks i denna uppsats är inte 

särskilt högt men förståelsen kring området är ändå ansenlig.  

Gymnasielärare 4 är född 1974 är kanske den lärare som har störst kunskap eller erfarenhet 

inom spel-området. Han är en förstelärare som jobbat med spel i undervisningen under många 

år och anpassar ofta stora delar av sin historieundervisning till visualisering och olika typer av 

spel.   

5.2 Om läromedel 

De första frågorna handlar om vad intervjupersonerna anser om dagens läromedel i skolan. På 

ett övergripande sätt så verkar i princip alla av de gymnasielärare som har blivit tillfrågade ha 

en relativt negativ inställning till de läromedel som finns i dagens skola. Framför allt så 

använder de läroboken väldigt lite i sin undervisning och detta är på grund av att det finns en 

begränsning i vad till exempel läroböckerna innehåller. 

Alltså vi är ju mitt i ett paradigmskifte nu skulle jag tro, jag tycker böckerna är lite 

ålderdomliga och det är sällan som jag använder dom intensivt. Det kan vara vissa 

avdelningar och vissa stycken men annars brukar jag plocka ihop ett eget material i rätt stor 

utsträckning. Men det finns ju jättemycket nu plötsligt på internet och där är man 

fortfarande i upptäckarstadiet.35 

Många av lärarna väljer att vända sig till internet istället, förmodligen på grund av dess större 

möjlighet att kunna hitta mer fakta och information om fler saker. De tillfrågade lärarna väljer 

                                                 
35 Intervju Gymnasielärare 3: 2016 02 03 
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istället att plocka ihop material själva. Både för att kunna styra vad lärarna själva anser är 

relevant för deras egen undervisning. 

Jag är en sådan typ som använder lärobok ganska lite i min undervisning. Jag brukar 

använda den mera som att jag delar ut den till elever lite som ett referens-ex och sen så syr 

jag ihop genomgångar och andra arbetsuppgifter som jag tycker passar bättre eller som blir 

roligare, som jag själv tycker är roligare. Läroböckerna är rätt tunna, generellt sätt.36 

I frågan vad som de intervjuade lärarna anser är kritiskt med dagens läromedel får jag fram att 

läromedelsföretagen försöker göra på två olika sätt. Antingen så är innehållet väldigt tunt och 

mycket bilder, eller så försöker de trycka in så mycket information som möjligt som inte blir 

relevant. 

Det finns några som har varit rena skräckexempel där det mest består av... Ja man vill likna 

internet på något konstigt sätt. Alltså det är flashiga bilder, lite foton och ingen text alls 

nästan. De försöker göra det lite klatschigt och lite... ja jag vet inte riktigt… Det blir liksom 

för lätt, ingen fördjupning och eleverna får inte lära sig någonting riktigt känner jag.37 

Skillnaden på de fakta som lärarna kommer över på internet kan istället vara att det tar lite 

längre tid att gå igenom vad som verkligen är relevant och sanningsbehändigt. Internet kan vara 

väldigt bra på det sätt att man kan skaffa fram snabb information på egentligen vad som helst. 

Problemet ligger istället vid att hitta den fördjupning av ämnen som skolan idag inriktar sig 

emot. Om eleverna ska kunna fördjupa, utveckla och resonera kring det fakta som ämnena utgår 

ifrån så måste man också hitta läromedel som får med alla de olika delar som behövs men som 

också inte är fåtalig. 

5.3 Om spel 

Lärarna tillfrågades vad de själva hade för erfarenhet kring spel. Är man uppväxt med att ha 

spelat väldigt mycket är det förmodligen en större sannolikhet att man på ett eller annat sätt har 

använt det i någon form i undervisningen. För att man ska kunna tillämpa det i en 

undervisningssituation krävs det i princip att man själv har ett intresse och är relativt insatt i 

vad som finns att konsumera.  

Även åldern kan spela roll när det gäller erfarenheten kring spel. De lite äldre lärarna är inte 

uppväxt med samma typ av konsol eller tv-spel och utbudet var inte lika stort. Istället nämner 

dessa att rollspel eller sällskapsspel har haft en stor del av deras erfarenhet från spelvärlden. 

Man ska inte dra alltför stora paralleller mellan hur gamla de tillfråga lärarna är och om de 
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använder spel i något omfång i undervisningen, utan det rör snarare om ett intresse finns som 

har man en större möjlighet att kunna använda sig av spel i undervisningen. 

Erfarenheten kring spel verkar också baseras mycket på andra människor runt omkring dig så 

som exempelvis om en partner eller ett barn använder sig av spel.  

När jag växte upp så fanns ju inte det här. Hade det här funnits när jag växte upp så hade 

det ju varit helt annorlunda. Sen när spelen börjar dyka upp så hoppade jag på så fort jag 

kunde. Sen dess är jag ju… Ja jag spelar väldigt mycket. Jag spelar med mina barn, jag 

spelar liksom, för mig är det ett stort intresse.38 

Även om man själv inte är uppväxt med de lite modernare konsol- och PC-spel som finns idag 

så har man som lärare en klar fördel att kunna använda sig av spel i undervisningen om 

människor runt omkring dig har ett intresse för spelvärlden. 

Ett övergripande mål för att kunna använda sig av spel i undervisningen är att se vad för något 

i spelen som eleverna verkligen lär sig. Det är därför intressant och se vad de intervjuade lärarna 

själva säger om vad de lärt sig genom sina erfarenheter från spel.  

Ett väldigt stort ordförråd när det gäller engelska, har man ju fått. Både för att man kanske 

har spelat spel, förr i världen fanns det ju bara spel på engelska i stort sätt. Men sen också 

när man har läst om spel eller när man har pratat med andra människor om spel så har man 

använt engelska, ett affärsspråk på något sätt. Så där har man fått ett väldigt stort 

ordförråd.39 

Utöver om spelen måste anpassad efter det särskilda ämnet som undervisas i skolan så verkar 

språket alltid ha en betydande del i det man får med sig genom att spela spelen. Ett visst antal 

av dagens spel är översatta till svenska men många mer globala spel håller sig övergripande till 

engelska. Spelar man också online och kommunicerar med andra människor så är det ofta 

engelska man talar med varandra. Det sker här någon form av bakgrundsinlärning som inte 

alltid är medveten.  

Gymnasielärare 2 beskriver två klasser hon undervisat i en tidigare skola där en klass enbart 

har varit killar som läste mot IT. Den andra klassen läste mot frisör och var enbart tjejer i 

klassen. Även om hen inte vid denna tidpunkt har använt spel i undervisningen så beskriver 

läraren att killarna spelade spel regelbundet jämfört med tjejerna som inte spelade alls.  

Vi ska här att inte lägga en särskild vikt vid att det var just killarna som spelade gent emot 

tjejerna utan det rör snarare vilken inriktning som klasserna läste. 
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Men killarna var överlägsna när det kom till engelska än vad tjejerna var, och då var det 

ändå en del ”plugg-tjejer” i frisörklassen, men killarna hade ett helt annat ordförråd. Alla 

där spelade ju någonting. Så jag känner att de hade ett stort försprång där. De läser engelska, 

de pratar, de chattar och de får engelska i dom spelen då när det inte finns översatt till 

Svenska.40 

Jag tillfrågade lärarna hur de uppfattade angående hur spelen skulle fungera i en 

undervisningssituation, om de ansåg att spel kunde bidra till ett utvecklat historiemedvetande. 

Väldigt många faktorer spelar in, menar alla de gymnasielärare som jag intervjuade.  

Det är en pedagogik och måste finnas ett syfte, vad, hur och varför tydligt också. Däremot 

tror jag att det också kan vara intressant och studera historiebruk i tv-spel för elever och få 

tillfälle att fundera på vad det är och hur man brukar historien och vad för bild av historien 

det är som presenteras41 

En tydlig röd tråd genom alla intervjuer är att alla är överens om att det ställer väldigt höga krav 

på läraren och att det är pedagogiken, vad, hur och varför man ska använda spel i 

undervisningen. De förslag som oftast nämndes handlade i princip alltid om att spelen inte 

enbart ska ”spelas” som man gör för enbart för nöjet på fritiden. Istället måste läraren ha spelat 

igenom det spel som ska användas, kontrollerat vad som kan vara relevant, som exempelvis 

karaktärer eller själva världen som det utspelas i. Läraren kan istället använda dessa faktorer 

som verktyg eller hjälpmedel, inte bara inom historia utan även i andra ämnen i skolan.  

Om någon förklara till exempel miljöerna i något Assassins Creed-spel som är jättefint 

uppbyggda med att ha de här scenerna kring 1800-talets London eller 1700-talets Paris och 

det är ju verkligen som att knalla omkring där i revolutionens Paris och allt det där, det är 

ju fantastiskt och kunna göra det i ett spel. Men om man som lärare inte har gjort det och 

inte kan relatera till det då blir det bara eleven och skärmen och då tror jag inte det fyller 

någon funktion alls faktiskt42 

Det är främst miljöerna i många av dagens spel som är återgivna på ett sådant fantastiskt sätt så 

att i princip varje byggnad och gränd är uppbyggda på ett sätt så att de avspeglar hur städerna 

på den tiden. Att då använda dessa miljöer i undervisningen som ett verktyg i den övriga 

undervisningen tillsammans med exempelvis en vanlig föreläsning kan då både vara 

motivationsskapande och skapa en större förståelse.  

Gymnasielärare 4 som har testat att använda sig av precis detta i undervisningen. Han beskriver 

situationen med hjälp av det populära spelet Minecraft där man själv kan bygga upp världar 
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genom olika kubikmeterstora block och styr en karaktär och spelaren måste bygga och överleva 

genom att tillverka olika verktyg och exempelvis samla mat. 

Nu jobbar jag på två olika sätt. Dels så har jag att använda det som en visualisering, att jag 

använder det som ett verktyg för att visa hur en värld såg ut och så eller att man får analysera 

en frekvens, en trailer eller liknande. Sen är det den här delen med interaktionen och det är 

den jag ska börja med i nästa vecka. Att de ska skapa en egen mötesplats och som de ska 

lära känna, det tar ju en stund för dem att förstå Minecraft och så. Men sen ska jag då 

föreläsa om sociala kontrakt, social filosofi för dem och så vidare. Sen så ska vi då köra 

upp det på stor bild, så att man ser vad som händer, och sen kan jag gå in och säga bryt och 

då fryser jag allihopa och säger att jag ska prata. Att man använder det på ett sådant sätt. 

Detta har jag inte utvärderat än, utan är helt nytt.43 

Gymnasielärare 4 använder Minecraft på ett sådant sätt att eleverna själva får bygga upp egna 

civilisationer. Sedan föreläser han om olika sociala regler som uppstår mellan olika nya grupper 

och vad som händer när man börjar bygga och ta över varandras städer och byggnader. När som 

helst kan läraren stanna elevernas datorer och på så sätt ändra så att fokus ligger på annat än i 

själva spelet.   

På detta sätt så använder läraren spelet som ett extra verktyg i undervisningen. Det ställer dock 

höga krav på att läraren och eleverna hela tiden är insatta på vad de ska göra och hur de ska 

göra det. Det ställer också höga krav på skolans teknik och infrastruktur, att eleverna har tillgång 

till datorer och att skolan har spenderat de pengar som behövs för att kunna köra denna typ av 

program. 

5.4 Om nackdelar med spel 

Det kan vara lätt att romantisera bilden av spel som undervisningsverktyg. Det går dock inte 

undgå att se att behovet av spel ser olika ut bland olika skolor och bland olika lärare. Saker som 

jag tidigare nämnt kring intresse, möjligheter och påverkan är alla faktorer som spelar in i om 

spel över huvud taget ska gå att använda i undervisningen. Jag diskuterade därför med 

intervjupersonerna vad de anser vilka nackdelar de tror finns eller eventuellt kommer att finnas 

med spel som undervisningsverktyg. 

Gymnasielärare 2 beskriver att det är pedagogiken som ställer till problemet, att intresset eller 

kunskapen hos läraren inte finns där.  
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Det som är svårt annars är för läraren då, även om jag kan lite om spel, så kan inte jag sätta 

mig in i eller göra en uppgift som är kanske pedagogiskt utmanade eller så. Då blir det blir 

kanske en lite lättare uppgift istället.44 

Chansen finns att om inte de mål uppfylls som spel kräver för att fungera i undervisningen så 

blir det inte tillräckligt pedagogiskt utmanade för eleverna. Det är därför viktigt att förstå att 

spel inte är något som kan tvingas på någon lärare. Det bör istället fungera som ett hjälpmedel 

för att utveckla skolämnena ytterligare.  

Om det verkligen finns ett intresse hos eleverna så kan problemet istället vara att eleverna inte 

tar det på allvar. När eleverna får möjlighet att utföra något som många kanske också gör som 

nöje på fritiden, finns kanske risken att eleverna enbart ser nöjet och helt missar det viktiga i 

lärandet som läraren planerat upp genom verktyget.  

Gymnasielärare 3 gör jämförelsen med film, vilket är vanligt förekommande i klassrummet. 

Om en film bara väljs ut av läraren slumpmässigt och inget tillhörande arbete är förberett, är 

chansen stor att det något lärande alls och allting blir betydelselöst. 

Ifall man tänker sig ett scenario där eleverna är jätteintresserade och vill och går igång på 

spel, då tror jag problemet kan vara att de inte riktigt tar det på allvar i alla fall. Det märker 

man ju till om med genom spelfilm som ändå är så pass vanligt förekommande att de tror 

att det är en stund rekreation, även om man intalar eleverna om det. Det krävs mer insatser 

när man använder dessa former av insatser och vägar som läromedel45 

Samma sak nämner Gymnasielärare 1 som har en lite större erfarenhet av spel i undervisningen. 

Det är väl i så fall, kan jag tänka mig om man som lärare inte känner till det här själv, så 

blir det en sådan här uppgift som man delar ut, man kanske vill vara lite hipp och man vill 

knyta lite till sina elever och så kastar man ut en uppgift sen gör eleverna ett arbete, men 

jag som lärare kan inte relatera till arbetet över huvud taget. Då blir det ju inte den här 

fördjupade diskussionen kring innehållet som man vill komma åt.46 

Gymnasielärare 4 som ideligen använder sig av spel i undervisningen ser istället att problemet 

blir om man inte gör skillnad på spel hemma och spel i undervisningen. Spel som läromedel 

ska inte framställas just för att det kanske blir en wow-effekt med många av dem utan det krävs 

mycket bakgrundsarbete från läraren. 

Faran är om man hypar det och gör det som att historia bara är intressant när det har med 

spel och göra, då är du ju jättefel ute.47 
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5.5 Om elever 

Gymnasielärarna tillfrågades också hur de trodde att elevernas situation såg ut gällande spel 

som läromedel. Gymnasielärare 1 anser att eleverna säkerligen får med dig tankarna vi tidigare 

diskuterat så som exempelvis språket. Mycket beror dock på vilken grupp det är som man 

använder spel i. 

Har man en elevgrupp, som exempelvis en teknikgrupp och jag vet ju att det finns många 

där som har ett stort intresse av dator och spel, populärkultur över huvud taget. Då är det 

ju ganska lämpligt att man gör den här typen av sådana här saker. Just när man kanske 

pratar om historiebruk och kommersiellt historiebruk eller kulturellt och alla de här bitarna, 

det blir ju ganska teoretiskt för eleverna. Och ibland kanske det blir lite träigt också men 

när man kan koppla det till någonting som de handgripligen kan förstå vad det är så blir det 

nog lättare att förstå.48 

Han framställer alltså att för att det ska bli relevant hos eleverna så fodras det att eleverna från 

början har en motivation till att vilja använda sig av spel som hjälpmedel i undervisningen. Men 

själva spelet ska sedan i sin tur användas eller fungera som ytterligare en motivation i jämförelse 

om man använder ett traditionellt läromedel och lär som om exempelvis historiebruk. 

Gymnasielärare 3 anser återigen att elevernas eventuella syn kommer att återspeglas beroende 

på vilken lärare det är som undervisar. Hamnar läraren i en sits där eleverna kan mer, eller där 

elevernas förmåga inte kan utmanas av lärarens uppgifter, så blir situationen obehövlig. 

Ifall jag skulle sätta igång något stort arbete i en särskild klass så hade ju de legat milsvida 

längre fram än mig. Jag tror det hade kunnat bli lite patetiskt faktiskt ifall jag skulle stå och 

försöka mygla upp dem. Men däremot om vi tittar på de perspektiven som finns från 

historiebruk, då är det ju en annan sak med det.49 

Det kan också uppstå ett problem om intentionerna kring spel från eleverna, menar 

Gymnasielärare 4.   

Jag tror det finns en viss rädsla där, att man ska leka på lektionen. Att de inte vet vad det 

här ska vara bra till. Det finns detta också, precis som samma sätt det fanns för tio år sedan 

när man satte på en film och undrade om man verkligen fick visa denna.50 

Han liknar alltså problemen som kan finnas hos eleverna idag kan likna det som fanns för film 

för några år sedan när det började bli allt mer vanligare att användas under lektionerna.  
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Gymnasielärare 2 finner istället att eleverna gör skillnad på det dem gör på fritiden och det dem 

gör under skoltid och att det inte är samma sak. Risken finns att det kan bli svårt att skilja dem 

åt.  

Man får nog ha en balans mellan och dra in sådant dom gör på fritiden för de kan de behöva 

ha att koppla av med jämfört med att göra bara tråkiga saker. Man får hålla någon slags 

balans där så att de känner att det inkräktar för mycket på varandra. Så att de inte känner 

att jag förstört det här spelet bara för att jag ska göra en uppgift till den. Jag vill fortfarande 

att de ska kunna ha sina fritidsintressen.51 

Att förväxla det eleverna gör hemma med det dem gör i skolan halkar också vidare lite på det 

jag frågade gymnasielärarna efteråt, ifall de ansåg att det kan bli ett problem att om eleverna 

konsumerar spel under skoltid och samtidigt på fritiden, så skulle det bli för mycket. 

Gymnasielärare 4 liknar det med en balans som måste finnas precis som alla andra saker i 

världen. Lite för mycket av någonting kan vara farligt för alla. Han menar istället att detta ansvar 

ligger hos föräldrarna, att föräldrarna har ansvar över hur mycket barnen spelar och hela tiden 

har en kommunikation med dem. 

Som med allt som är trevligt, vin, öl, kvinnor, film, böcker, sport, allt, så är det ju så att det 

kan leda till ett missbruk. Jag hade denna diskussion med min son idag, det är mycket 

trevligare att sitta och lira spel än att göra spanska-läxan. Där måste man hjälpa 

ungdomarna att hålla koll på sig själva när det gäller dessa saker.52 

Gymnasielärare 3 liknar situationen vi ser med elever och deras mobiltelefoner, att många 

elever idag störs av distraktionen som kommer av att de använder mobilerna under lektionstid. 

Men det är ju ett litet problem det datorer och allt sådan där också. Det finns ju en liten risk 

att det lockar fram ett spelberoende. Det kan man se genom att en del elever verkligen har 

en mobil fastklistrad i handen och kan inte koppla av.53 

Hon menar alltså att risken är att ett beroende uppstår och att eleverna inte riktigt kan se skillnad 

på vad som sker som ett nöje på fritiden och vad som sker som ett lärande i skolan. Denna 

påföljd innebär då i att eleverna enbart ser spelandet som ett nöje och att spel som 

undervisningsverktyg ytterligare endast bara bli ett nytt problem för lärarna i skolan. 

5.6 Om skolan och teknik 

De olika skolornas teknik och infrastruktur ser väldigt olika ut i Sverige. Vissa skolor har mera 

pengar än andra samtidigt som vissa lärare har fått tillgång till pengar och kunskapen att våga 

satsa pengar på något som uppskattas av vissa och förnekas av andra. Det är här många faktorer 
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som måste ingjutas och fungera för att spel över huvud taget ska kunna användas som ett 

undervisningsverktyg. Även om eleverna på en skola har tilldelats datorer och lärarna har 

motivation och fått ansvar att kunna använda sig av spel i undervisningen, så är det fortfarande 

stora problem med kostnader och på vilken typ av spel dessa ska läggas på.  

Gymnasielärare 2 anser framför allt att det är problem med hur pengarna ska fördelas, men 

också på lite enklare faktorer som är vanliga problem i skolan idag. Dessa faktorer kan 

exempelvis vara att det vanliga nätverket inte fungerar eller att skolsalens projektor inte 

fungerar som den ska.  

Det är alltifrån licens och grejer, det kostar och ska man betala månadsvis, ska de spela 

online. Jag menar, vi har ju problem nu när vi fick datorer till eleverna att nätverket inte 

fungerar. Jag vet inte riktigt hur de har gjort här. När man går två meter med sin dator så 

blir den knäpp. Den upprätthåller ju inte nätverket.54 

Hon fortsätter med att mer centrera problemet med att det behövs göras stora förändringar på 

skolans infrastruktur för att få spel att fungera i undervisningen. 

Vad jag menar är att dem skulle få väldiga problem med spel. Infrastrukturen på skolan 

behöver det ju hända någonting extremt med om man ens tekniskt ska kunna använda det. 

Sen är det ju det också att blir det strul eller buggar så måste läraren kunna vara någon slags 

IT-support och veta precis vad det är som ska fixas. Risken är ju att man sitter där och sen 

hänger det sig. Då faller allting och det är livsfarligt. Man är livrädd att bli stående framför 

klassen och ingenting fungerar.55 

Hon menar alltså att läraren riskerar att hamna i en väldigt svår situation om ingenting fungerar 

och om läraren inte har kunskapen att lösa problemet. Lite åt samma håll vänder sig 

Gymnasielärare 4.  

Alla får datorer men lärarna har ingen kompetens i datorer vilket gör att man undrar varför 

vi ens ska ha datorer. Det är då man ser att kunskapskurvan går nedåt istället för uppåt, på 

grund av att de gör annat med datorerna. Om man använder spel på ett felaktigt sätt så blir 

det en katastrof. Men samtidigt är det också såhär att några måste få testa sig fram och göra 

misstag och se hur man ska göra, eller inte göra.56 

5.7 Om framtiden 

Den sista frågan som alla de intervjuade gymnasielärarna fick var huruvida de såg på framtiden 

med spel som undervisningsmetod. Vi diskuterade ifall framtiden såg ljus eller mörk ut. 
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”Det känns ju som att, i det perspektivet som jag ser på spel, så tycker ju jag att det har 

mognat enormt mycket. De stora spelen idag är ju som en Hollywood-produktion. Det 

känns som det är ungefär samma sak.”57 

Han menar att enorma pengar läggs idag på spelen för att bygga upp realistiska och påhittade 

världar och karaktärer. Kan dessa sedan fokuseras mer mot ett undervisningshåll så kan det vara 

användbart i vissa typer av syften. 

Gymnasielärare 2 har en annorlunda syn på en framtid med spel i undervisningen och menar 

enbart att det fungerar för vissa särskilda skolor, klasser och grupper. 

Ja jag tror det redan är en stor del i skolan. Om lärarna gillar det och spelar själva då 

kommer de att ta in det, vilket resulterar i att eleverna också spelar. På dessa platser så 

kommer det nog att finnas och finns till stor del redan. Framtiden ligger nog i att man 

använder datorn på ett annat sätt och inte att de traditionella spelen blir en central del. 

Framför allt för de yngre åldrarna, att man räknar med ord, lär sig läsa och sådana saker. 

Där är det nog väldigt bra. Men på gymnasienivå är det nog mer andra saker som spelar in. 

För att där behöver du ha en viss nivå för att det ska bli någonting och det kräver ju rätt 

mycket innan arbete liksom. Spel går inte att klumpa ihop utan skiljer sig väldigt mycket 

mellan varandra.58 

Gymnasielärare 3 har en lite mindre positiv syn på att spelutvecklingen skulle kunna bli 

användbar i skolan och menar istället att det är andra läromedel som kommer att utvecklas och 

som kommer att bidra till att pedagogiken blir bättre.  

Jag tror nog inte på att de här renodlade spelen, tror jag faktiskt inte. Däremot tror jag att 

en hel del läromedel kommer att utvecklas åt olika håll och att man då fokuserar mer på 

pedagogik och just då hur ungdomar lär sig som kanske har lite svårigheter och sådant där. 

Där tror jag att man försöker imitera istället men med en annan grundbult inbakad i det hela 

som inriktar sig på pedagogik.59 

Gymnasielärare 4 har en väldigt positiv syn på framtiden med spel i undervisningen.  

Ja, nu är jag lite för gammal. Jag har ju erfarenheten och så vidare men min dröm är ju att 

hoppa över till spelvärlden och jobba i spelvärlden med pedagogik. Att vara lärare och 

samtidigt vara inspirerad av spel vore riktigt häftigt. Du ska ju så fort som möjligt försöka 

hoppa på ett tåg som har med pedagogik och spel och göra. Just att du kan kombinera en 

bra bas av historia och det finns så sjukt mycket pengar i det. Alla bara hungrar nu efter 

någon form av spelmaterial som är anpassat efter skolan.60 

                                                 
57 Intervju Gymnasielärare 1: 2016 02 02 
58 Intervju Gymnasielärare 2: 2016 02 03 
59 Intervju Gymnasielärare 3: 2016 02 03 
60 Intervju Gymnasielärare 4: 2016 02 11 
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6. Svar på frågeställningar 

 Hur uppfattar lärare spel som undervisningsverktyg till att bidra till ett ökat 

historiemedvetande? 

Lärarnas inställning till spel som undervisningsverktyg är övergripande positiv, så länge alla 

andra faktorer är på plats och tillordnade. Används det på rätt sätt och med en tydlig pedagogiskt 

hanterad bakgrund av läraren, så finns det olika moment inom spelen som kan vara användbara 

för undervisningen. Framför allt så beskriver de intervjuade lärarna att de elever som spelar får 

med sig många andra omedvetna underlag så som exempelvis språket. I just skolundervisningen 

och ämnet historia är det ett arbetssätt genom historiebruk som är det bäst lämpade för att 

eleverna ska kunna utveckla ett historiemedvetande genom spelen. Genom historiebruket väljer 

du ut ett särskilt moment i spelet och studera, som exempelvis hur en grupp människor 

framställs eller på vilket sätt en stad är uppbyggd. I synnerhet beskriver lärarna huruvida det 

alltid är måste finnas ett syfte med det man arbetar med och att frågorna vad, hur och varför.  

Man är också tydlig med att ifall spel över huvud taget ska kunna användas i undervisningen, 

så ställer det oerhört höga krav på flera olika faktorer som finns i skolan. Läraren, framför allt, 

blir den mest centrala punkten i det hela då det ställer stora krav på dennes förmåga. Läraren 

måste tydligt ha arbetat igenom spelen för att veta vilka moment som är lämpliga att plocka ut 

och kunna använda sig av. Även om läraren är mycket insatt inom spelområdet så finns det 

också många andra aspekter som måste fungera. Skolan och dess infrastruktur har olika 

förutsättningar på olika ställen i Sverige och det är bara vissa skolor som har möjligheten att 

kunna använda sig av spel i undervisningen. Eleverna har också en vist avseende i det hela. 

Lärarna som tillfrågats nämner ibland att det bara är vissa särskilda elevgrupper som 

spelmomentet hade fungerat på, framför allt i klasser där ett intresse redan finns sedan innan. 

Det är därför viktigt, menar dem, att spel bara fungerar som ett yttre verktyg att kunna använda 

sig av i särskilda situationer, och att andra alternativ alltid måste finnas. Lärarna nämner också 

att spelen i sig inte behöver ha huvudfokus som undervisningsverktyg, utan att det istället ska 

fungera som en motivationsskapande infallsvinkel. 

 Vilka problem och nackdelar kan det finnas med dator- och tv-spel som historisk 

förmedlare? 

Trots att de intervjuade lärarna berättar om väldigt många positiva delar som spel skulle kunna 

bidra med i undervisningen så benämns också några negativa delar. Den största faktorn som 

beskrivs vara motverkande till att spel ska fungera i undervisningen är alla de olika krav som 
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ställs på både lärare, elever och skolan. Framför allt återknyter intervjupersonerna ofta till 

läraren själv och att denne inte är tillräckligt insatt gällande spel vilket då enbart resulterar i en 

negativ utgång eller att det inte används över huvud taget.  

Gymnasielärarna bedömer också att skolans teknik på många ställen idag, inte alls har den 

specifikation som krävs för att kunna använda sig av spel i undervisningen.  De menar istället 

att de skolor och intuitioner som kan, också ofta gör det idag, och att problemen blir för stora 

om man ska försöka införa det på en skola som inte har en förmåga att klara av det.  

En viss del av forskningen idag beskriver att ungdomar som spelar på olika sätt påverkas i en 

negativ bemärkelse som exempelvis aggressivitet eller genom ett beroende. När de intervjuade 

lärarna tillfrågades om vad de ansåg om elever i så fall även skulle konsumera spel på skoltid 

och vad de trodde att detta kunde innebära. De beskriver att ett problem skulle kunna uppstå 

men precis som med allting annat så kan det bli för mycket. För lärarna ligger problemet att 

antingen datorn eller mobiltelefonen blir ett så pass stort störningsmoment att den vanliga 

undervisningen drabbas, något som vi ofta ser exempel på i skolan idag. Risken finns också att 

man vill införa spel för att det är något nytt och modernt och att lärarna blir lidande av detta då 

de inte har kompetensen att kunna använda det på ett sätt som ger resultat. 

 Kan spel få ett större utrymme i undervisningen i framtiden? 

Framtiden med spel i undervisningen är ganska så splittrad. De tillfrågade lärarna som redan 

har en viss erfarenhet kring spel ser det mer ljusare än de andra lärarna som inte använt det lika 

mycket. Det är framför allt i vissa miljöer och skolor som det kommer att användas, eller kanske 

redan används i en sådan omfattning att elever som känner att de vill ha en del av spelvärlden i 

sin undervisning, söker sig till dessa ställen. 

Allting skulle kunna delas upp i tre olika kategorier som man måste ha i åtanke och arbeta med 

om man vill använda sig av spel i undervisningen. Första kategorin är lärare, andra är elever 

och tredje är skolan. Alla dessa kategorier har i sin egen tur en viss problematik som måste 

lösas.  

Det fokus som finns i dag på skolan handlar istället om att pedagogiken ska utvecklas och bli 

bättre, att datorer och teknik används på ett annorlunda och bättre sätt i skolan. Om sedan spel 

är en liten del av denna teknik så är lärarna beredda att börja använda det i sin undervisning, så 

länge alla de faktorer som behöver justeras, i så fall ordnas till. I och med att tekniken utvecklas 

så ställs det vidare krav på att alla de faktorer som de intervjuade lärarna har diskuterat följer 
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med i utvecklingen. Man menar istället att tekniken har en tendens att hela tiden ligga ett steg 

före, och att sedan lärarna får arbeta ikapp. Om läraren väljer att fokusera mer på vilka 

möjligheter den har, än vilka problem som står i vägen, så har man kommit en lång bit. Det ger 

oss dock inte möjligheten att uppmärksamma de problem som finns för att på så sätt kunna lösa 

dem. 

7. Diskussion 

Jag har beskrivit det tidigare och kommer att beskriva det igen. Det är väldigt lätt att romantisera 

bilden av spel som undervisningsmetod. Den wow-effekt du får när du upplever känslan av ett 

vandra runt inne i ett historiskt spel och se de väldigt realistiska världar som spelskaparna byggt 

upp, är fantastisk. Har man upplevt denna skildring och själv är lärare är det väldigt lockande 

att försöka vilja införa denna i undervisningen. Det är förmodligen därför som upplevelsen av 

spel i undervisningen bedöms som väldigt olika, både i forskningen och för de lärare som jag 

intervjuat. Även om forskningen idag är relativt tunn kring spel relaterat i skolan så börjat man 

ändå se en kurva som börjar öka kring detta.  

Som jag ser det finns det idag två typer av forskningsområden kring spel där en viss antydan är 

relaterad till skolan. Den första handlar om de två olika sidor där som säger om ungdomar 

påverkas positivt eller negativt av att spela dator- eller tv-spel. Den andra forskningen handlar 

mycket om spel och framför allt de spel där man använder kroppen som redskap. Dessa spel 

anser man ska försöka hjälpa de människor med sin hälsa men man kan se liknande tendenser 

till det material som skulle kunna användas i historia, till exempel lärarens roll i det hela. 

Undersökningen Tv-spel som hälsofostran? tar ju exempelvis upp att ett frånvarande av 

läroinnehåll ofta är relaterat till spelen som används. De menar att det krävs att läraren är väldigt 

insatt och inte bara använder sig av spelen som en extern insats utan även ser till att ett lärande 

sker.61  

Lärarna som antingen har spelat mycket spel eller som är uppväxta med det sida vid sida, ser 

andra möjligheter som andra lärare inte ser. Det är då lätt att faktiskt bortse från all den 

problematik som finns för att spel ska fungera som undervisningsmetod. Precis som Carlgren 

och Marton beskriver så är många av dagens uppgifter väldigt likartade och används på samma 

sätt som de alltid har gjort.62 Detta traditionella arbetssätt kan kanske uppfattas som tråkigt av 

                                                 
61 Vetenskapsrådet. TV-spel som hälsofostran. Resultatdialog 2015, http://oru.diva-

portal.org/smash/get/diva2:882341/FULLTEXT01.pdf, Hämtad: 20160113, 185 
62 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, 2007, 52-53 
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många lärare och har man då en erfarenhet av spel och känner man kanske att man kan tillföra 

det som ett pedagogiskt moment i undervisningen. Detta tar oss vidare på delen om motivation 

som flera av de intervjuade lärarna nämner. Carlgren och Marton nämner olika situationer och 

arbetssätt som skapar eller introducerar en viss typ av motivation. Ett av arbetssätten de 

beskriver handlar om att man skapar sig egna rutiner och hela tiden är ordentligt förberedd så 

att eleverna hela tiden är medvetna om vad som väntar.63  

Detta skulle man kunna se som en motsättning till det de intervjuade lärarna beskriver. De 

tenderar att säga att spel kan fungera som något motivationsskapande, men att problemen 

samtidigt är att man som lärare inte har tillräckligt kunskap om hur man ska använda spelen 

som ett pedagogiskt hjälpmedel.  

Just motivationen är annars en faktor som hela tiden har en central del. Eleverna ska hela tiden 

motiveras till att utföra nya uppgifter och för att göra detta krävs det en särskild typ av 

handledning, menar exempelvis Boström och Svantesson. Denna handledning är precis samma 

sak som behövs i om ett spel används i en undervisningssituation. Precis som Gymnasielärare 

4 svarar på frågan, om vilka nackdelar som skulle finnas med spel i undervisningen, att även 

om man använder spelen på fel sätt, vilket skulle vara en katastrof, så måste man ändå 

någonstans börja och framför allt våga göra misstag.64 Boström och Svantesson beskriver 

egentligen samma sak, att för att gynna en mänsklig utveckling(framför allt, utvecklingen i 

skolan) så måste lärarna och eleverna våga prova nya osäkra vägar.65 

En sak som beskrivs som en problematisk faktor är också kostnaden för att kunna bedriva spel 

i en skolmiljö. Spelen i sig kostar väldigt mycket pengar, men det finns också kostnader för 

exempelvis datorer eller att skolan införskaffar sig ett system där spel i undervisningen är 

möjligt. Problematiken verkar idag på många ställen vara för stor för ”vardagsläraren” för att 

kunna få kontroll över alla de aspekter som behövs. Det som sker är istället att detta fokuserar 

på vissa utvalda platser och på vissa särskilda skolor. Läromedlen idag har ett visst 

kommersiellt syfte, de slåss i princip om att kunna sälja in sig till skolorna på både det ena och 

det andra sättet. En stor nackdel gällande spel och skolan är att spelen som skapas idag i princip 

enbart gör det för den stora marknaden med syftet att sälja och tjäna så mycket pengar som 

                                                 
63 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, 2007, 56-57 
64 Intervju Gymnasielärare 4: 2016 02 11 
65 Boström, Lena & Svantesson, Ingemar, Så arbetar du med lärstilar: nyckeln till kunskap och individualisering 

: [en praktisk handbok], 2007, 138-139 
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möjligt. Gymnasielärare 4 kom med ett väldigt bra förslag i form av om man skulle kunna 

övertyga de stora spelföretagen att få tillgång till att använda deras världar.  

Tänk dig en Assassins Creed-modul, där det inte finns några fiender alls utan du använder 

bara världarna, det kan ju inte vara svårt att skapa. Bara att du ringer upp och säger att du 

är lärare och säger att du skulle vilja sätta ihop en internationell grupp där man bara 

använder de redan klara världarna för undervisning. Jag tror det finns pengar i det här.66 

Just det citatet kan vara en tanke för framtiden. Att ett särskilt samarbete skapas för att användas 

i skolan, Det är bara någon som måste lägga ner tiden att verkligen göra det. 

Ska skolan och läroplanen följa det rådande samhället så behöver den också följa den tekniska 

utveckling som pågår. Precis som flera av de intervjuade lärarna nämner, och också en viss del 

av forskningen, så kanske spel som undervisningsverktyg är något som endast kommer att 

användas av ett fåtal lärare. Vi måste dock uppmärksamma att det ska kunna användas av alla 

lärare om de vill, genom att göra dem medvetna om vilka möjligheter de har. Annars bör vi 

istället rikta vårt fokus mot det fantastiska vi kan göra med tekniken. Saker som virtual reality, 

där du sätter på dig ett par specialanpassade glasögon och exempelvis besöker olika historiska 

platser är kanske något som vi också borde ge utrymme för undervisningen i framtiden. 

Avslutningsvis så kan vi sammanfatta denna uppsats som en redogörelse på vilka möjligheter 

vi har att kunna använda oss av spel i undervisningen i framtiden. Jag hade en tanke på att 

studera den rätt smala vägen av forskning som fanns ute, samtidigt som jag ville höra vad 

lärarna själva ansåg om att använda sig av spel på sin egen hemmaplan. Vi har kommit fram till 

att det finns ett flertal positiva delar som man skulle få med sig, men vi har också kommit fram 

till att vägen dit fortfarande är relativt lång och det finns många problem som det måste tas itu 

med ute på skolorna. Har du fördelen att vara en lärare på en skola som redan har löst många 

av problemen så grattis, du har då ett undervisningsverktyg som både kommer att älskas av 

många elever, kanske kommer du också att ha lite roligt själv på vägen dit.  
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