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Denna studies syfte är att undersöka hur tidigare erfarenheter av och inställningar till 

datorspel förhåller sig till varandra. I studien har fyra lärare och sex elever i årskurs tre 

intervjuats. Vi har i studien dragit slutsatsen att lärarna inte har tillräckliga kunskaper om 

kring datorspel dock har studien visat att lärarna var positiva till användning av datorspel i 

skolan, även om de själva inte använde sig av det i någon större skala. Dessutom önskade de 

öka sin kompetens kring datorspel genom utbildning. Eleverna var kluvna till idén att få 

använda sig av datorspel i undervisningen, eftersom de hade svårt att se nyttan med det, 

förutom själva underhållningsfaktorn. 
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1 Inledning 

  

 

– I think there is a world market for about five computers 

Thomas J. Watson, 1943 (Carr, 2008). 

 

Under datorernas barndom var det många företagsledare och forskare som inte insåg 

datorernas potential. Detta illustreras kanske tydligast genom citatet ovan från Thomas J. 

Watson, som på den tiden var en av de mest initierade personerna på området.1 

 På 1980-talet började man använda sig av datorer i den svenska skolan, främst för 

utbildning i dataprogrammering. Men under 1990-talet skedde en stor förändring. Plötsligt 

lades istället fokus på att en dator faktiskt gick att använda sig av i skolan som ett pedagogiskt 

redskap och Utbildningsdepartementet satsade på att öka lärarnas kompetens inom 

informationsteknik (IT) och genomförde därför IT i Skolan (ITiS) i slutet av 1990-talet. 

Förutom att höja lärarnas kompetens inom IT bidrog även ITiS till att skolorna fick fler 

datorer och på så vis ökade infrastrukturen vad gäller IT i skolan. Sedan början av 2000-talet 

är datorer en relativt vanlig företeelse i våra svenska skolor och används främst till 

informationssökande, skapande, bearbetning, kommunikation och är allt som oftast en del av 

lärandemiljön. Kortfattat går det att säga att utvecklingen vad det gäller IT i skolan har gått 

från datorkunskap till digital kompetens enligt rapporten Redovisning av uppdrag om 

uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning 

(Utbildningsdepartementet, 2009:4).  

 Under hela 1990-talet gjordes uppföljningar av IT-användningen i skolan av Skolverket. 

Vi finner det anmärkningsvärt att Skolverkets sista rapport vad gäller IT-användningen i 

skolan kom 2001 (Utbildningsdepartementet, 2009:4). Vi har heller inte funnit någon 

information om att det har varit några större satsningar på kompetensutveckling inom IT 

under senare delen av 2000-talet. Det enda vi har hittat är en motion från 2009 (Granlund 

m.fl. 2009), där ett av syftena var att höja lärarnas kompetens. Motionen fick avslag med 

                                                 
1 Det är omtvistat huruvida han faktiskt har gjort detta uttalande, flera källor på Internet hävdar att det antingen 
är taget ur sin kontext eller att det är direkt felciterat. 
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motiveringen att det då pågick ett arbete med ny skollag vilken Riksdagen ville invänta. Vad 

beror det på att intresset för satsningar på datorkompetens tycks ha avtagit? Beror det på att 

lärarna känner att kompetensen redan finns? 

 Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi varit i flera olika årskurser och med 

detta som utgångspunkt finner vi, utifrån våra erfarenheter, elever i årskurs tre vara de som 

borde vara mest lämpade för vår studie. Vi har flera gånger under vår verksamhetsförlagda 

utbildning mött olika inställningar till datorer och i synnerhet användandet av datorspel i 

klassrummet av lärare och elever. Vi funderade på varför inställningarna varierar så mycket 

kring datorspel och då uppkom idén till vår undersökning. Skulle deras inställningar kring 

detta kunna ha att göra med deras egna erfarenheter av datorspelande utanför klassrummet? 

Eftersom datorspelande är en del av dagens barnkultur tyckte vi att det var lämpligt att skriva 

vårt examensarbete inom ämnet svenska som ju omfattar såväl språk som litteratur och kultur 

i vidare bemärkelse. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framhävs bland annat 

informationsteknikens roll i undervisningen samt vikten av att anpassa undervisningen till den 

verklighet eleverna lever i idag. Nedan följer citat för att tydliggöra informationsteknikens 

roll i skolan. 

 

Skolans uppdrag är enligt Lpo 94 att:  

 
Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 
samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt (Lpo 94, 2006:5). 

 
Vidare står det i Lpo 94 att ett av målen i grundskolan är följande: 

 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda informationsteknik 
som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (s.10). 

 
Läraren ska enligt Lpo 94 bland annat:  

 
Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer (s.13). 

 

Enligt Lpo 94 är det rektorn som har ansvar för att: 

 
Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 
och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 
hjälpmedel (s.17). 
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Författarna av boken Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning (Patel & Davidson, 2003:84) menar att i vetenskapliga sammanhang är en 

attityd hos en individ dess grundläggande värdering och inte vad individen ”tycker”. För att ta 

reda på vad en individ tycker bör istället uttryck som ”anser” och ”inställning” användas då 

attityd är ett starkare uttryck. Detta är anledningen till att vi har valt ordet inställning i vår 

undersökning. 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka inställningar till datorspel i undervisningen hos lärare 

och elever samt hur kopplingen ser ut mellan dessa inställningar och eventuella erfarenheter 

av eget datorspelande. 

  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur resonerar elever och lärare i årskurs tre om huruvida deras tidigare erfarenheter av 

datorspel, eller bristen på sådan, påverkar deras syn på datorspel som ett pedagogiskt 

redskap?  

• Hur använder sig lärare i årskurs tre av datorspel i skolan/undervisningen och kan 

detta bero på deras egen inställning till datorspel? 

• Hur ofta spelar lärarna och eleverna datorspel hemma? 

 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är disponerad i fem kapitel. Kapitel två är forskningsbakgrunden och vi 

presenterar här vad den tidigare forskningen inom vårt område innefattar och vad den har 

kommit fram till. Kapitel tre redogör för valet av metod samt hur vi genomförde vår studie. 

Det fjärde kapitlet innehåller vårt resultat från vår undersökning presenterat i tematiska 

frågeställningar. I det femte och avslutande kapitlet diskuterar vi vad vi kommit fram till för 

resultat och varför vi tror att vi kom fram till just detta resultat. I detta kapitel diskuterar vi 

även vilka fördelar respektive nackdelar vi ser med vårt val av metod och vad vi hade gjort 
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annorlunda om vi hade gjort om denna undersökning. Detta kapitel innefattar också våra 

slutsatser. 

 

  

 

2 Forskningsbakgrund 

Tidigt i materialinsamlingsprocessen insåg vi att det finns mycket skrivet om 

datoranvändning i skolan generellt men det finns väldigt lite om inställningar till datorspel 

hos lärare och elever. 

 

Enligt boken Educational Potential of Computer Games av Simon Egenfeldt-Nielsen 

(2007:14) har många teoretiker under årens lopp försökt att definiera begreppet ”datorspel”. 

Ett av de stora problemen med att definiera datorspel är att exkludera datorsimulationer från 

definitionen vilket har visat sig vara mycket svårt då dessa båda genrer är mycket lika. Den 

definition som författaren har valt att presentera närmare är Jesper Juuls definition från 2003: 

 

A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where different 
outcomes are assigned different values, the player feels attached to the outcome and the 
consequences of the activity are optional and negotiable. (Egenfeldt-Nielsen, 2007:14) 

 

Egenfeldt-Nielsen påpekar att Juul är medveten om att denna definition har brister genom att 

vissa former av simulationer och utbildningsprogram kan innefattas, vilket Juul också 

demonstrerar genom att visa på ett antal exempel på gråzoner i sin doktorsavhandling. 

 I studien Kom och ät! Jag ska bara dö först.. Datorn i barns vardag skriven av Barbro 

Johansson (2000) beskrivs mestadels inställningar till datorer istället för inställningar till 

datorspel. Johansson (2000:61–63) beskriver hur inköp av datorer motiveras med att det finns 

en praktisk nytta snarare än ett underhållningsvärde bland föräldrar men att barnen samtidigt 

anser att datorerna till största delen är en underhållningsmaskin. I boken (Johansson, 2000:82) 

framkommer att datorvana är viktigt i dagens samhälle, inte minst i yrkeslivet, detta 

poängterar så väl författaren som föräldrarna i författarens studie. Både vuxna och barn anser 

att det går att lära sig genom att använda datorer och att detta är en av fördelarna med datorer. 

Bland de saker man lär sig nämns att kunna hantera datorn, att använda Internet samt att lära 

sig fakta genom olika program. Vidare beskriver Johansson (2000:85) hur datorer gör 

monotont arbete lättare för barn, då det går att variera arbetssättet mer. Såväl vuxna som barn 
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är positiva till datoranvändning men de framhåller olika aspekter. Lärarna påpekar hur lärorik 

datoranvändning är samt hur bra det är med datorvana i framtidens samhälle. Barnen berättar 

istället om datorns möjligheter samt underhållningsvärdet. 

 Enligt Johansson (2000:157) är det de vuxna som bestämmer när, hur och vem som får 

använda sig av datorn och att barnen finner sig i att det är de vuxna som står högst i denna 

hierarki. De vuxna är väl medvetna om att det är de som har makten över användandet av 

datorn och håller stadigt på detta, trots att det kanske inte alltid är det bästa för barnen. Kring 

användandet av en dator sker det många maktförhandlingar mellan barn och vuxna men goda 

datorkunskaper är något som är viktigt för barnen i deras skolarbete i och med att dessa 

kunskaper kommer att komma väl till pass när de sedan ska ut i arbetslivet. Ett av barnen i 

Johanssons (2000:159) undersökning menade att det är barnen som utgör datagenerationen 

eftersom föräldrarna inte hade tillgång till datorer under sin uppväxt och att barnen senare 

kommer att kunna lära sina barn mycket mer om datorer.  

 Johansson (2000:80-81) menar att platsen för barns lek numera ser helt annorlunda ut än 

vad de gjorde för några årtionden sedan. Idag finns en viss rädsla för att låta barn leka på 

offentliga platser och därför begränsas lekandet ofta till hemmet istället för som förr: gator, 

gårdar, ödetomter och i skogen. Numera sysselsätter sig ofta barnen med datorspel eller att 

surfa på Internet direkt efter skolan och fram tills att föräldrarna kommer hem från arbetet. 

 Carin Falkner har i sin studie Datorspelandet som bildning och kultur - En hermeneutisk 

studie av datorspelande (Falkner, 2007) undersökt vilken mening ungdomar finner i att spela 

datorspel tillsammans. Spelarna i studien anser att det är osocialt när kommunikation sker via 

datorer istället för i verkliga livet vilket står i kontrast till vad författaren hävdar; spelare är 

osäkra på vad datorspelen har för nytta för dem och att de inte inser att det finns nyttor som 

inte nödvändigtvis har med vanliga skolämnen att göra. För spelarna kan det istället till 

exempel handla om att vara social genom att träffa andra med samma intresse och samtala om 

spelen eller att spela tillsammans med någon annan (Falkner 2007:159). Vidare redogör 

Falkner (2007:161) för hur en förälder fick en mer positiv bild av sitt barns spelande i 

samband med att föräldern besökte ett ”LAN” (Local Area Network)2. Detta resulterade i att 

barnet i familjen därefter skötte sina studier på ett bättre sätt. 

 I avhandlingen Datorspelandets mening, bortom idén om den interaktiva illusionen 

(Linderoth, 2004) skildrar författaren olika processer som uppkommer då barn spelar 

                                                 
2 Lan betyder i detta sammanhang en social tillställning där ett antal datorer kopplas ihop till ett nätverk och 
spelarna spelar med varandra. 
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datorspel. Jonas Linderoth (2004:29-30) menar att datorspel har en positiv inverkan på 

spelaren genom att det är många förmågor som tränas upp av att spela datorspel. Dock menar 

författaren att den gängse uppfattningen är att en spelare, när det kommer till spel som går att 

koppla ihop med undervisning, lär sig ett spels innehåll, tema eller andra saker som 

presenteras i spelet i första hand. Linderoth hävdar att oavsett om ett datorspel är framtaget 

för ett pedagogiskt ändamål eller inte så utvecklas förmågor som induktivt resonerande, 

slutledningsförmåga, spatial förmåga, problemlösningsförmåga och metakognition.  

 Linderoth (2004:34) hänvisar bland annat till en studie som framhåller att ett spels 

pedagogiska potential i första hand bygger på att själva spelet är roligt att spela. Vanliga 

ickedigitala spel kräver att spelaren själv sätter sig in i spelets regler, vilket anses vara ett 

tråkigt moment. Ett datorspel, däremot, ser till att reglerna följs av spelaren. Ett datorspel är 

även mer estetiskt tilltalande, tar kortare tid att sätta sig in i och det går snabbare att börja 

spela än ett traditionellt spel. 

 I boken Barn erövrar datorn - En utmaning för vuxna skriven av Lisbeth Appelberg och 

Märta-Lisa Eriksson (Appelberg & Eriksson, 1999) lyfter författarna bland annat fram olika 

situationer där datorn kan bidra till barns lärande och utveckling. I studien har författarna 

kommit fram till att barns samarbete ökar vid datoranvändning. Vidare belyser författarna att 

olika områden så som barns fysiska, socioemotionella, perceptuella, kognitiva och språkliga 

utveckling främjas (Appelberg & Eriksson, 1999:24–29). 

 Enligt författarna uttrycker ofta personal både i förskola och i skola att de vill ha tid till 

att öka sin kompetens genom att själva sitta vid datorn. Det har satsats friskt på den tekniska 

utrustningen men samtidigt har personalens kompetens förbisetts (Appelberg & Eriksson, 

1999:50). Vidare berättar Appelberg och Eriksson (1999:47) om en analysmodell som kan 

användas för att se på pedagogers vilja att ta till sig nya innovationer så som datorer. Den 

första gruppen att ta till sig en ny innovation är ”nyhetsinförarna”, denna grupp är 

teknikintresserade och gillar att prova nya idéer. Nästa grupp att ta till sig ny innovation är 

”tidiga anammarna” vilket är en större grupp användare än nyhetsinförarna och beskrivs som 

lokala missionärer och som lättare påverkar resterande grupper då de inte ses som så radikala 

som den första gruppen. Nästa grupp, ”tidiga majoriteten”, är mer kritiska till användandet 

och vill ha någon form av garantier för att börja använda datorer. Gruppen ”sena majoriteten” 

har en än mer skeptisk inställning och börjar inte använda datorer innan de flesta andra har 

gjort det. Den sista gruppen är ”vägrare” och dessa pedagoger är misstänksamma mot 
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nymodigheter. När de väl börjat acceptera något nytt har det oftast gått så långt att den första 

gruppen ”nyhetsinförarna” redan har börjat använda ytterligare någon ny teknik. 

 Författarna menar att det i alla tider är teknikutvecklingen som har fört våra samhällen 

framåt. Ofta har tekniska föremål presenterats för den stora marknaden som leksaker eller 

som ett nöje och det som sannolikt borde ha fört de allra flesta till deras första kontakt med en 

dator är människans intresse att leka med spel. En av de viktigaste anledningarna till 

spridningen av ny teknik är just att den kan användas till nöje och avkoppling (Appelberg & 

Eriksson, 1999:19–20).  

 I boken Playing with fire - How do computer games influence the player? av Egenfeldt-

Nielsen & Smith (2004) försöker författarna bland annat bringa klarhet kring datorspelandets 

eventuellt ohälsosamma effekter. Simon Egenfeldt-Nielsen & Jonas Heide Smith (2004:25–

26) slår fast att många äldre studier visar att datorspelare ofta är mindre sociala än andra 

grupper medan en nyare studie visar att samma grupp, datorspelare, ofta har en nära relation 

till familj och vänner. När det gäller skolarbete är tidigare forskning kluven, vissa hävdar att 

prestationerna i skolan går ner på grund av att personen spelar datorspel på fritiden medan 

andra studier visar på motsatt effekt. 

 

 

 

3 Metod och material 

Ett av våra första ställningstaganden var vilken metod vi skulle använda oss av för att få svar 

på våra frågeställningar. Valet stod mellan observationer, intervjuer eller enkäter. Efter 

noggrant övervägande kom vi fram till att vi ville använda oss av intervjuer då vi ansåg att 

denna form troligen ger en mer nyanserad bild av det vi haft som syfte att undersöka. Vid 

närmare efterforskningar kom vi fram till att en kvalitativ och semi-strukturerad intervjuform 

var den form som borde ge oss bäst möjligheter att besvara våra frågeställningar då vi är 

intresserade av att få veta informanternas tankar istället för att enbart få ett kort svar på våra 

frågor. 
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3.1 Insamlingsmetod och motivering 

Det finns enligt Staffan Stukát (2005:30–35) och Martyn Denscombe (2009:328,367) två 

forskningsstrategier som det går att använda sig av vid vetenskapliga studier. Antingen går det 

att göra en kvalitativ studie där resultatet åskådliggörs med ord eller så går det att göra en 

kvantitativ studie och då belyses resultat istället med siffror. En kvantitativ studie är även ofta 

mer omfattande än en kvalitativ studie i fråga om material. Vid kvantitativa studier är tanken 

att generalisera resultaten så att de gäller för fler än enbart informanterna i undersökningen 

medan kvalitativa studier syftar till att bringa klarhet i resultaten genom att tolka dem. 

 Enligt Maria Björklund och Ulf Paulsson (2003:68) beskrivs intervjuer som olika 

former av utfrågning genom direktkontakt, kommunikation via sms, telefon eller e-post. 

Enligt Denscombe (2009:234–235) ska den som intervjuar vid en semi-strukturerad intervju 

ha färdiga frågor men frågor kan även formuleras efterhand och ställas när det är lämpligt. 

Väljer man att göra en kvalitativ intervju får intervjupersonen enligt Runa Patel och Bo 

Davidson (2003:78) chans att med sina egna ord svara på frågor. Denna möjlighet att kunna 

ställa följdfrågor och på så sätt dyka djupare in i informantens tankar när något intressant sägs 

är anledningen till att vi valt semi-strukturerade intervjuer. Att beskriva sin inställning enbart 

utefter förutbestämda frågor betyder att det är svårt att fånga upp tankar som kanske inte 

riktigt stämmer in på frågorna men som är viktiga för att beskriva inställningen eller dess 

uppkomst och förekomst. Vi tror också att det är svårt att under en observation fånga 

personers tankar kring ett fenomen som datorspel då det kan finnas flera orsaker till ett visst 

beteende samt att personen skulle kunna ha ett visst beteende den dagen vi observerar vilket 

skulle kunna få oss att dra fel slutsatser. 
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3.2 Urval  

Denscombe (2009:251) hävdar att det är osannolikt att man vid en kvalitativ undersökning 

slumpmässigt väljer ut informanter. Anledningen till det är att man använder sig av relativt få 

informanter i denna typ av undersökning. Dessa personer väljs därför att de förväntas ha 

mycket att bidra med. I vår studie deltog fyra lärare och sex elever i årskurs tre och våra 

intervjuer genomfördes under en period på fyra veckor. Vi valde ut lärare och elever som vi 

trodde kunde ge oss bra svar och som hade en varierad tidigare erfarenhet av dels 

datorspelande på fritiden, dels i skolmiljö. Vi hade tänkt att i urvalet av lärare ha två lärare 

som inte spelar datorspel samt två lärare som aktivt spelar datorspel. Det var svårt att få lärare 

att ställa upp på intervjuer på den ena skolan, eftersom lärarna inte trodde att de skulle kunna 

bidra med något. När vi inledningsvis vid urvalet frågade lärarna, trodde vissa lärare att de 

inte hade spelat datorspel. Detta visade sig vid intervjuerna vara felaktigt då de själva 

lyckades komma på situationer då de faktiskt spelat datorspel. Vi återkommer till urvalet i 

metoddiskussionen i avsnitt 5.1.  

 Vi försökte också att variera åldern på lärarna samt de ämnen de är utbildade för så 

mycket vi kunde. Lärarna vi intervjuade, en man och tre kvinnor, var mellan 25 och 55 år 

gamla och de hade arbetat som klasslärare från två månader till 22 år. Lärarna arbetar i 

årskurs tre eller har behörighet för att arbeta i årskurs tre. Samtliga elever, tre pojkar och tre 

flickor, går i årskurs tre. Anledningen till att vi valt att koncentrera denna studie till årskurs tre 

är att det är i denna årskurs vi båda är intresserade av att arbeta när vi är färdigutbildade samt 

att vi tror att eleverna är tillräckligt mogna för att ge oss bra svar.  

 Både lärarna och eleverna som intervjuats är knutna till skolor i två olika kommuner i 

Mellansverige. När vi gjorde urvalet hade vi en föreställning om att den ena skolan i ganska 

stor utsträckning använde sig av datorspel. Anledningen till att vi trodde detta var att en av 

oss tidigare besökt skolan och då sett datorspel användas flitigt. Det faktum att tillgången på 

tekniska hjälpmedel i form av datorer och så kallade smartboard
3 skilde sig så markant åt 

mellan de båda skolorna var en av anledningarna till att vi valde att genomföra studien på 

dessa två skolor. 

 Enligt Patel & Davidson (2003:83) ger en pilotstudie intervjuaren möjlighet att ändra 

frågorna innan själva intervjun. Trots att vi är medvetna om fördelarna med att testa metoden i 

förväg valde vi av tidsskäl att inte göra någon pilotstudie. 

                                                 
3 En projektor som projicerar bilden på en interaktiv skrivtavla. 
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3.3 Genomförande 

Vi började med att i god tid ta kontakt med två skolor och skicka ut ett missivbrev (se bilaga 1 

och 2) till både lärare och elever där vi informerade om vår studie samt de forskningsetiska 

principer, som finns beskrivna under kapitel 3.5, som gäller vid deltagande i studien. Med 

elevernas brev följde en lapp om målsmans godkännande för intervju. Vi valde att inte ge 

frågorna till informanterna i förväg då vi trodde att det i elevernas fall kunde leda till svar som 

eventuellt influerats av föräldrarna och även i lärarnas fall ville vi få fram spontana och ärliga 

svar. Ytterligare ett skäl till att vi valde att inte dela ut frågorna i förväg var att vi så mycket 

som möjligt ville undvika att informanterna skulle ge oss de svar de trodde att vi ville ha. Vi 

ville med andra ord få våra informanter att svara så ärligt och sant som möjligt och undvika 

det som Stukát (2005:38) beskriver som ”färgade” svar vilket kan vara en konsekvens av 

intervjuareffekten. 

 Lärarna fick själva välja datum, tid och var intervjuerna skulle äga rum. Stukát 

(2005:40) menar att det är viktigt att informanterna själva ska få välja tid och plats för när 

intervjuerna ska äga rum för att känna sig trygga, vilket vi tog fasta på och lät våra 

informanter göra. När det kom till att intervjua eleverna valde vi på grund av lokal- och 

tidsbrist, i samråd med elevernas klasslärare, tid och plats för intervjuernas genomförande. 

 Då vi ville bli tryggare i rollen som intervjuare valde vi att göra de tre första 

elevintervjuerna samt den första lärarintervjun gemensamt. Vi spelade in alla våra intervjuer 

och innan intervjuerna började påminde vi om de forskningsetiska principerna informanterna 

tidigare fått ta del av genom våra missivbrev. Vi hade avsatt cirka 30 till 60 minuter för varje 

intervju. Intervjuerna pågick i snitt 20 minuter varav den kortaste intervjun pågick i 7,5 

minuter och den längsta i 36 minuter. Vi misstänker att den korta tiden berodde på att vi satt i 

en bullrig miljö samt att läraren i detta fall var något stressad. I efterhand har vi funderat över 

om det var rätt att genomföra en intervju under dessa förutsättningar men detta var enda 

tillfället för en intervju med denna lärare. 

 Både lärarna och eleverna gav enligt vår mening fylliga svar på frågorna vi ställde och 

därför blev intervjuerna i vissa fall längre än vi hade förväntat oss. På de två skolor där vi 

genomfört intervjuerna har inställningen till att delta varierat från lärarnas sida. På den ena 

skolan var det endast en lärare som ställde upp på intervju medan samtliga tillfrågade lärare 

ställde upp på den andra skolan. I proportion till klassernas storlek fick vi ungefär lika många 

medgivanden från föräldrarna. 
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 Då våra data är oersättlig för vår studie säkerhetskopierade vi alla våra digitala 

inspelningar. När vi hade samlat in all vår kvalitativa data ville vi göra den tillgänglig för att 

analyseras. Under två arbetsdagar spelade vi upp och lyssnade gemensamt på alla våra 

intervjuer samtidigt som vi förde anteckningar. Därefter sorterade och bearbetade vi vår data 

och vi gjorde även upp ett analysschema för att enklare kunna granska vårt material. 

Analysschemat konstruerades i kalkylprogrammet Excel och under konstruktionsprocessen 

avsattes tillräckligt med utrymme för att rymma kommentarer. Såväl ljudfilerna som 

analysschemat kodades och varje informant gavs ett unikt nummer. I och med detta 

tillvägagångssätt tillämpade vi de fyra praktiska råd Denscombe (2009:370-371) ger för att på 

bästa sätt kunna organisera och förbereda den insamlade datan. Vi valde att sammanställa vår 

data på detta sätt istället för att transkribera som Stukát (2005:40-41) föreslår, då vi inte hade 

som syfte att leta språkliga mönster. Vårt fokus var snarare att leta mönster gällande 

informanternas tankegångar och därför ville vi inte lägga ner det tidskrävande arbete en 

transkribering av tio intervjuer skulle ha inneburit. 

 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Stukát (2005:125-126) är reliabilitet ett slags mått på tillförlitligheten hos ett 

mätinstrument i en undersökning eller i en studie. Vidare menar Stukát att ett sätt att få reda 

på reliabiliteten i en undersökning är att göra hela studien en gång till med syftet att få ett 

exakt likadant resultat. Då går det att hävda att man har en perfekt reliabilitet. Dock får det ej 

gå för lång tid mellan tillfällena eftersom en bedömares uppfattningar och kunskaper kan 

förändras, vilket skulle kunna vara en påverkansfaktor för minskad reliabilitet. Denna metod 

kallas test-retest-metoden. Ytterligare ett sätt för att ta reda på undersökningens reliabilitet är 

att låta två personer, oberoende av varandra, göra likadana undersökningar. Emellertid menar 

Stukát att småskaliga studier, som en kvalitativ studie oftast är, är svåra att jämföra och därför 

anses reliabiliteten i dessa studier vara relativt låg. Vi tror att reliabiliteten i vår studie är låg 

då vi har ett fåtal informanter och det faktum att vi har använt oss av en semistrukturerad 

intervju. 

 Stukát (2005:126-127) menar att validitet innebär tillförlitligheten hos ett mätinstrument 

gällande hur det mäter det man tänkt mäta. Vidare menar Stukát att validiteten påverkas av 

reliabiliteten eftersom om mätredskapet inte mäter bra blir resultatet av undersökningen 

osäkert, vilket resulterar i en låg validitet. I vår studie anser vi att validiteten är hög då 
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intervjuer är det verktyg som passar bäst för att få fram informanternas inställningar till 

datorspel.  

 

 

3.5 Forskningsetiska principer 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) kan individskyddet delas in i fyra huvudgrupper; informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka i sig består av till ytterligare 

krav. 

• Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera våra informanter om 

syftet med studien samt under vilka villkor deltagarna deltar. Ett av dessa villkor 

innebär att deltagarna när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande i studien. 

• Samtyckeskravet går ut på att vi i rollen som forskare måste ha samtycke från 

informanten innan studien påbörjas men även att vi måste ha godkännande från 

vårdnadshavare om informanten är under 15 år. Vi måste även informera om att 

deltagandet är frivilligt och att informanten när som helst har rätt att avbryta sitt 

deltagande utan att berätta varför eller utsättas för påtryckningar. Informanten 

bestämmer själv på vilka villkor deltagandet sker. 

• Konfidentialitetskravet medför att vi som forskare i de fall vi hanterar känslig 

identifierbar information bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

dessa uppgifter. Informationen som lagras ska inte gå att koppla till enskilda personer 

av utomstående. 

• Nyttjandekravet innebär att informationen vi inhämtat endast får användas till 

vetenskapliga icke-kommersiella syften. Vad gäller informantens personuppgifter får 

heller inte dessa användas utan informantens tillstånd. 

 

Som ovan nämnts har vi beaktat dessa fyra krav vid insamling, hantering och rapportering av 

våra data. För att tillgodose konfidentialitetskravet har vi valt att presentera vad informanterna 

säger utan att närmare gå in på vem som faktiskt sade vad förutom att vi ibland anger kön 

samt alltid om det är en lärare eller elev det handlar om. 
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4 Resultat 

Resultaten har vi här grupperat efter tematiska frågeställningar vi tyckte passade bra in efter 

att ha analyserat de svar vi fick. 

 

 

4.1 Hur ser de tidigare erfarenheterna ut? 

Intervjuerna visade att det fanns en tydlig skillnad mellan elever och lärare när det gäller 

tidigare erfarenheter av datorspelande. En av lärarna hade spelat datorspel regelbundet medan 

övriga lärare enbart hade spelat datorspel sporadiskt men ingen av dem spelar för tillfället. 

Även om ingen lärare aktivt spelar datorspel uppgav en av lärarna att han gjorde det förr men 

nu kontinuerligt spelar tv-spel istället. Anledningen till att han inte längre spelar datorspel och 

istället enbart spelar tv-spel är för att datorn behövde uppgraderas för att klara av kraven från 

de nya spelen. 

 Alla elever berättade att de spelade datorspel ofta. Samtliga elever vi intervjuade 

spelade datorspel minst två gånger i veckan och alla utom en elev hade någon form av 

restriktioner gällande hur länge de fick spela datorspel hemma. Alla eleverna ansåg sig ha 

stora erfarenheter av att spela datorspel. 

 De olika spel som lärarna tidigare hade spelat var sportspel, kluringar, hästspel, 

resespel, skjutspel samt golfspel vilket i mångt och mycket stod i kontrast till de spel eleverna 

nämnde: strategiskt relationsspel, simulatorspel, actionspel, äventyrsspel, bilspel, community-

spel och first person shooter-spel. 

 

 

4.2 Hur upplever lärarna och eleverna datorspelande? 

Upplevelserna av datorspelande skiljde sig åt mellan lärare och elever såväl som inom 

respektive grupp. Anledningarna till att lärarna spelade varierade och berodde till stor del på 

den typ av spel de spelade; att det är klurigt, underhållande, utmanande och kunskapsbaserat 

samt i syfte att hjälpa sina barn att klara av moment i olika datorspel. En lärare gillade kluriga 

spel och tyckte att den viktigaste faktorn för att hon skulle spela ett datorspel var just att 

spelet skulle vara klurigt medan en annan lärare som spelade sportspel och skjutspel angav 
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underhållningsvärdet som den viktigaste faktorn. En lärare som bara hade spelat kunskapsspel 

ansåg att det var för att det skulle vara utmanande och kunskapsbaserat och för att hon skulle 

få tillfälle att leta i sin kunskapsbank eller för att få lära sig någon ny faktakunskap under 

spelets gång. Bland lärarna gick meningarna isär huruvida datorspel kan anses vara 

avkopplande eller ej. En av lärarna ansåg att hon kopplar av när hon spelar datorspel medan 

en annan lärare påpekade att hon inte tror att den typen av stimuli är bra eller avkopplande för 

hjärnan, även om personen som spelar själv uppfattar det så. 

 Underhållningsvärdet i datorspel angav två lärare som en viktig faktor till att de spelade 

men samtidigt påpekade en av dessa lärare att det inte får gå till överdrift och att det inte går 

att sitta framför datorn: ”hela tiden”. Denna tankebana var en annan lärare också inne på men 

hon ansåg även att det ibland är i perioder spelaren är intresserad av att spela datorspel, om 

det till exempel finns ett datorspel som är nytt för spelaren. Under denna korta period spelas 

det nya spelet intensivt men sedan ebbar spelandet sakta ut för att sedan upphöra helt. Så 

småningom upptas spelandet lika intensivt igen då spelaren blir fångad av ytterligare ett nytt 

spel. Läraren menade att på detta sätt är det inte så farligt med intensiva spelperioder eftersom 

de endast är under kortare perioder de fortgår. Samma lärare beskrev också datorspel som ett 

beroende för vissa, att ibland hinner datorspelaren knappt komma innanför dörren innan 

datorn ska startas för att ingen tid ska gå till spillo. Vidare ansåg hon att datorspel kan 

medföra ökad social kompetens, inte minst genom att barnen får ett gemensamt ämne att prata 

kring. Läraren hade själv upplevt att hennes son fått en större umgängeskrets tack vare att 

sonen kunde dela sitt intresse kring datorspel med kompisarna. 

 De flesta elever nämnde direkt att det är roligt att spela datorspel. De nämnde bland 

annat att det var kul och avslappnande samt att det fanns en längtan och lust efter att spela 

datorspel. För en elev var förnimmelsen av att kunna ”åka fort” den mest överväldigande 

känslan. Han kunde åka fort med bilen och när han hade klarat av att åka fortast av alla vann 

han en pokal. Då blev han stolt över sig själv. En annan elev kände längtan efter att få spela 

och i spelet kunde hon vara någon annan än sig själv. Hon fick ha vackra kläder, gå på röda 

mattan, vara berömd och hon fick känna att hon var en stjärna. I spelet fick hon även många 

vänner som hon kunde chatta med. För en annan elev var den bästa upplevelsen med att spela 

datorspel att han tyckte att det var något han är bra på. Han beskrev det själv som att: ”jag 

äger på det”. En av eleverna nämnde att spelet var avkopplande och hon berättade att det då 

inte är något annat som stör och att hon kände det som att hon blev som uppslukad av spelet. 

Hon gillade också att i spelet var det hon som fick bestämma hur ”gubbarna” skulle se ut. 
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Ytterligare en elev nämnde att hon gillade upplevelsen av att hon fick göra ”egna gubbar” när 

hon spelade datorspel. 

 

 

4.3 Hur datorspelskunniga och intresserade är lärare och elever? 

Eftersom de flesta lärare inte hade spelat datorspel i någon större utsträckning ansåg de att 

deras kunskaper gällande datorspelande var begränsade. Däremot var samtliga lärare positiva 

till att öka sin kompetens kring datorspel. Tidsbrist var en orsak som nämndes till att 

kompetensen hos dessa lärare var låg och därför ville flera av lärarna få tid avsatt till att själv 

sitta och prova sig fram i spelutbudet. Ett par lärare nämnde någon form av kurs eller 

studiecirkel som ett bra alternativ för att öka sin kompetens. Denna kurs eller studiecirkel 

skulle helst ha upplägget att lärarna själva fick chansen att prova på spel genom handledning 

och då inte bara datorspel som anses vara bra utan även spel som anses mindre bra, för att 

dessa spel på så vis skulle bli lättare för lärarna att identifiera.  

 Eleverna uppgav som tidigare nämnts att de spelar datorspel regelbundet och samtidigt 

ansåg de sig i olika omfattning besitta kunskaper om datorspelande. De flesta elever uppgav 

att de ville lära sig mer om datorspel och en av eleverna hade som önskemål att en 

professionell datorspelare skulle göra ett besök på skolan för att demonstrera hur det kan gå 

till när han eller hon spelar. 

 

 

4.4 Lär sig lärare och elever saker genom att spela datorspel på 

fritiden? 

Samtliga lärare och elever svarade att de lär sig saker genom datorspelande på fritiden. 

Några svar som var gemensamma för lärarna och eleverna var socialt samspel och språk men 

lärarna nämnde även saker som eleverna inte nämnde; tålamod, sportregler, finmotorik samt 

geografi. 

 En av lärarna uppgav att de datorspel hon brukar spela är resespel, vilket i detta fall 

innebär att spelaren antingen lär sig nya faktakunskaper eller får användning för de kunskaper 

han eller hon redan besitter, och att anledningen till att hon spelar är att hon alltid lär sig något 

nytt. Samtidigt uppgav en annan lärare att i de spel han spelar går det att lära sig saker även 
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om inte spelen är baserade på faktakunskap. Han sade vidare att det till exempel går att lära 

sig regler i sportspel och i många spel går det att lära sig språk.  

 Så gott som samtliga lärare och elever var inne på samma tankebanor, att man lär sig 

saker även om spelen inte är kunskapsbaserade. En lärare ansåg att hon lärde sig att ha 

tålamod genom att spela datorspel då många spel tar tid och för att komma vidare i spelet eller 

för att klara ut spelet krävs just tålamod. Flera lärare nämnde att användning av datorer 

överlag är något positivt då eleverna lever i en värld där datorer är en viktig del av samhället 

men att alla elever inte har tillgång till datorer hemma. (Av de elever vi intervjuade hade 

samtliga minst en dator hemma). 

 På fritiden lärde sig eleverna saker som bilkörning, byteshandel, räkna med pengar, att 

de utvecklar sin läs- och skrivförmåga, astronomi, matematik, socialt samspel, miljöarbete 

samt att skilja på verklighet och spel. Den elev som nämnde bilkörning berättade om hur han 

brukar spela bilspel och därigenom lär han sig hur man ska ta kurvor och annat som hör till 

bilkörning. Den elev som uppgav att han lär sig att skilja på verklighet och spel uttryckte sig 

angående detta på följande sätt: ”Att man inte kan slå in fusk i verkligheten” och att han på 

detta sätt hade försökt att bli ”odödlig”. Detta svar tyckte vi var något svårtolkat men vi har 

tolkat det som att han har försökt att ”fly verkligheten”. Ett par elever nämnde att de blir 

bättre på engelska, att de lär sig nya uttryck och att det inte behövs någon ordbok eftersom 

det: ”bara kommer in i mig”. Under intervjuerna var det flera av barnen som slängde sig med 

engelska uttryck så som till exempel ”level”. När vi sedan frågade om de kunde säga vad 

orden betydde på svenska visste de exakt vad de betydde. En elev förklarade utförligt hur han 

hade lärt sig betydelsen av ordet ”handelsförbindelse” genom att spela datorspel och att han 

senare hade fått nytta av denna kunskap när de läst om stenåldern i skolan. En annan elev 

förklarade att hon lärt sig hur en växt skulle skötas. Hon berättade bland annat om att för att 

växter ska må bra behöver de gödsel men det viktigaste är att inte dränka växter genom att 

vattna dem för mycket. En elev menade att hon lär sig att vara en schysst kompis för hon 

kunde via datorspelet säga komplimanger till dem hon spelade med.   
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4.5 Hur används datorspel i undervisningen? 

Endast två av lärarna uppger att de använder sig av datorspel i skolan. En av dessa lärare 

berättade om hur eleverna fick sitta och spela ett spel som heter Sebra. Den andra läraren hade 

tidigare använt sig mer av datorspel i undervisningen men hade nu dragit ner på det då 

kommunen hade bestämt vilka spel som skulle användas på skolans datorer och detta ledde 

till att läraren inte fick frihet att välja de spel som passar hennes undervisning varför hennes 

intresse för datorspel i undervisningen minskat. 

 Elevernas erfarenhet av datorspel i undervisningen skilde sig åt. Hälften av eleverna vi 

intervjuade hade ingen erfarenhet av att spela datorspel i skolan. Resterande hade varit med 

om att få spela datorspel i skolan men i varierande grad. Bland annat nämnde en elev att de 

kunde få tillåtelse av läraren att spela datorspel vid något enstaka tillfälle men att det då 

endast fick vara ett lärospel medan en annan elev nämnde att en klasskamrat ofta fick spela 

datorspel men att detta berodde på att denna elev låg så långt fram i matematikboken. En av 

eleverna berättade om hur den fröken hon hade i årskurs ett och två lät dem spela datorspel 

när de arbetat hårt. 

 

 

4.6 Hur ser lärarna och eleverna på datorspel som pedagogiskt 

redskap? 

Lärarnas syfte med att använda sig av datorspel i undervisningen var: att inkludera, att alla 

elever ska få lära sig på olika sätt, att alla elever ska få sitta vid datorn, för elever med 

svårigheter, som bonus och som en innötningsmodell. Samtliga lärare var generellt sett 

mycket positiva till datorspel som pedagogiskt redskap. En lärare sade att en sak som är bra 

med datorspel är den omedelbara bekräftelse elever kan få. Läraren menade att hon inte alltid 

kunde ge denna omedelbara bekräftelse till alla elever i klassrummet, vilket en dator klarar av. 

En av lärarna uppgav att den pedagogiska tanken med att använda datorspel i undervisningen 

bestod i att eleverna ska få öva sig på ett mer praktiskt vis och detta företrädesvis i matematik, 

mycket på grund av att läraren har en matematisk inriktning i sin examen. Ingen lärare kände 

att han eller hon hade tillräckliga kunskaper om utbudet av datorspel och bristen på tid att 

sätta sig in i olika datorspel nämndes av samtliga. 
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 Flera lärare talade om datorspel som ett redskap för att fånga elevens intresse och på så 

sätt få i övrigt ointresserade elever att bli intresserade av skolarbete. En lärare som inte själv 

använder sig av datorspel i undervisningen var intresserad av att prova det eftersom eleverna 

troligen skulle tycka att det vore roligt. Vidare nämnde en lärare att för hennes del handlade 

det om att ge eleverna vad hon kallade för ”bonus”, alltså en belöning som bestod i att de fick 

spela datorspel. Hon ansåg också att övningar där saker upprepas är ett område där datorspel 

är mycket användbart. Denna lärare ansåg också att datorspel kan underlätta för elever med 

svårigheter. En av lärarna tyckte att det är bra att det finns olika alternativ och stimulerande 

övningar genom datorspel eftersom: ”på min tid så fanns det inte lika mycket olika varianter 

på undervisningen”. Nu när hon själv är utbildad lärare anser hon att det är bra att det finns 

många olika sätt och varianter som eleverna kan lära sig på och att vissa barn lär sig bättre 

genom datorspel. Exempelvis hade läraren en elev som inte alls tyckte att det var kul att sitta 

med en bok eller en penna och den eleven satt nästan hela tiden vid datorn. Läraren hade här 

en individualiseringstanke och läraren inkluderade eleven genom datorn. 

 En av lärarna berättade att det genom lek faktiskt går att lära sig men att det dock är en 

nödvändighet att läraren vet vad det är för syfte med spelen och har en lärare spelat datorspel 

själv så vet han eller hon att det inte bara är slöseri med tid. Vidare menade hon att det inte 

finns någon nackdel med att använda sig av datorer överlag, det spelar ingen roll om det är 

datorspel eller att eleverna använder sig av datorn på annat sätt eftersom vi blir mer och mer 

beroende av datorer. Hon sade även att det är bra för barnen att få öva sig på datorer i skolan 

då alla inte har datorer hemma.  

 Eleverna var något kluvna inför huruvida de ville ha datorspel som 

undervisningsredskap och även om så gott som alla elever först hade sagt saker de lär sig 

genom datorspel hade vissa av dem svårt att se hur datorspel i skolan skulle få dem att lära sig 

något. Några av eleverna nämnde att det vore roligt med datorspel i skolan även om de ansåg 

att de inte direkt skulle lära sig något. 
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4.7 Påverkar tidigare erfarenheter inställningen till 

datorspelande? 

Samtliga lärare trodde att deras inställning till datorspel i undervisningen påverkades av deras 

tidigare erfarenheter av datorspelande. Enligt de flesta lärare handlade det om att de hade sett 

fördelarna med datorspel. I ett fall hade en lärare, vars dotter spelade datorspel, sett sitt barns 

lärprocess vilket bidragit till att hennes inställning till datorspel i undervisningssyfte blivit 

positiv. Läraren nämnde bland annat att dottern helt på egen hand, vid fyra års ålder, lärde sig 

att räkna till åtta på engelska genom ett datorspel. 

 En av lärarna som inte själv hade spelat datorspel i någon större utsträckning sade att 

tidigare erfarenheter av datorspelande förmodligen påverkar eftersom hon själv inte kan se 

något nöje i att spela datorspel. Läraren ansåg att hon på grund av detta inte använder sig av 

datorspel i undervisningen i lika stor utsträckning som om hon vore: ”frälst i datorspelande”. 

En annan lärare trodde att det faktum att hon själv spelat datorspel tidigare gjorde att hennes 

inställning till datorspel var positiv. Eftersom hon själv hade spelat datorspel visste hon vad 

det innebär. Hon menade också att de som inte har så stor kunskap om datorspel kanske bara 

anser att: ”det där är bara fjant, det där är bara onödigt, det där är bara en lek”. 

 Bland eleverna var det två som svarade så pass osammanhängande, trots upprepning av 

frågan under intervjun, att deras svar ej gick att tolka på ett tillförlitligt sätt varför vi har valt 

att utesluta deras svar på fråga 4b (se bilaga 4). Två elever var osäkra på om deras inställning 

till datorspel i undervisningen påverkas av deras tidigare erfarenheter. Resterande två elever 

svarade att det absolut påverkar deras inställning och angav som anledning att de är vana vid 

hur datorspel fungerar. 

 

 

 

5 Diskussion 

Vår diskussion av intervjusvaren har vi delat in i sex delar. I den första delen reflekterar vi 

över undersökningens metod.  I de tre nästkommande avsnitten diskuterar vi resultaten 

tematiskt utifrån vårt övergripande syfte och våra huvudfrågeställningar. Den femte delen 

innehåller de slutsatser vi kommit fram till i undersökningen. Den sjätte och sista delen består 

av förslag på nya forskningsfrågor. 
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5.1 Metoddiskussion 

Så här i efterhand tycker vi att valet av metod i stort har fungerat bra och gav oss ett väl 

fungerande underlag för att svara på våra frågeställningar. Dock fann vi det svårt att formulera 

frågor till intervjuerna. Vi kände att vi i förväg borde ha gjort en intervjumall med tänkta 

frågor och därefter genomfört en pilotstudie för att på så vis utveckla våra intervjufrågor 

eftersom alla intervjufrågor inte fungerade så som vi trodde att de skulle göra. De problem vi 

haft är att vissa frågor har varit svårt att få bra svar på, speciellt från eleverna. Vi kände oss 

ovana vid att intervjua och vi tror att om vi hade gjort om intervjuerna igen hade resultatet 

kunnat bli lite annorlunda då vi troligen hade kunnat ställa mer relevanta följdfrågor vilket vi 

själva upplevde att vi lyckades med ju längre intervjuerna fortskred. Det analysschema vi 

använde oss av för att leta mönster bland lärare och elever sparade oss tid och vi är i efterhand 

mycket nöjda med att vi upprättade detta. 

 Vi var förvånade över att datorspelandet var så pass ovanligt på båda skolorna, vi hade 

en föreställning om att den ena skolan arbetade mer med datorspel. Med tanke på detta hade 

det kanske varit lämpligt att se över datoranvändningen innan så att vi hade kunnat rikta 

urvalet till klasser där det faktiskt används. Om vi tidigare i vårt arbete hade gjort en 

grundligare undersökning för hur det låg till med datorspelsanvändningen på skolorna hade vi 

eventuellt fått ett annat resultat på vissa frågor. 

 

 

5.2 Datorspelande på fritiden 

I resultatet framgår tydligt att skillnaden vad gäller datorspelande på fritiden är stor mellan 

lärare och elever. Lärarna har som tidigare nämnts spelat datorspel tidigare men har nu av 

olika anledningar slutat spela. Eleverna uppgav att de kontinuerligt spelar datorspel, samtliga 

spelar minst två dagar per vecka och att det är underhållningsvärdet som lockas råder det inget 

tvivel om. Enligt Johansson (2000:82) är en av de viktigaste anledningarna till att barn spelar 

datorspel underhållningsvärdet och vi blev föga förvånade över att resultatet av våra 

intervjuer då forskningen säger samma sak och då datorn ofta presenteras som en 

underhållningsmaskin. Enligt Appelberg & Eriksson (1999:19-20) är anledningen till att viss 

ny teknik sprids så fort, att den kan användas för nöjes skull. Det faktum att även lärarna i stor 

utsträckning tyckte att datorspel var underhållande anser vi vara positivt då det skulle kunna 
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betyda att de, om de får tillfälle att fördjupa sina kunskaper kring datorspel, skulle kunna 

använda sig av det i sin undervisning.  

Vi blev inte direkt förvånade över att eleverna fick spendera så mycket tid med att spela 

datorspel hemma och vi anser även att det stämmer överens med vad Johansson (2000:80–81) 

kommit fram till; nämligen att barnen inte längre leker utomhus samt det faktum att 

föräldrarna inte har tid att ta hand om barnen på samma sätt som förr. Mycket har hänt sedan 

vi själva gick i årskurs tre i början av 90-talet. På den tiden var datorer inte var mans egendom 

och våra egna familjer hade inga privata datorer och därför fick vi som barn underhålla oss 

själva på andra sätt. Vi minns själva hur lockande det då kunde vara att spendera tid framför 

tv-apparaten, särskilt med TV4:s intåg i de svenska hemmen 1992. Vi vill minnas att vuxna i 

vår närhet då kunde ha synpunkter på att det inte var bra att titta för mycket på tv, då det 

skulle göra våra ögon fyrkantiga. Idag är vår uppfattning att dagens vuxna istället förflyttat 

fokus till barns datorspelande. De utgår ifrån att det är något farligt och skadligt, fast de själva 

inte har några egentliga kunskaper om datorspel. En av lärarna i studien uttryckte sig på ett 

väldigt bra sätt gällande detta: hon trodde att det är lätt för lärare att tro att datorspel bara är 

fjantigt, onödigt och bara en lek. Våra egna erfarenheter är att denna inställning är något 

vuxna generellt sett ofta har då de själva inte är uppvuxna med datorer och därför kanske inte 

alltid ser fördelarna med datorspel. Däremot ser vi det som mycket glädjande att de vuxna i 

vår undersökning hade en positiv inställning till datorspelande. 

Vi anser att alla vuxna i barnens närhet borde engagera sig för barns fritidsysselsättning, 

oavsett om det är datorspel eller fotboll, för att lära sig om företeelsen. Troligtvis beror den 

negativa inställning vissa vuxna har i många fall på rädsla och en känsla av okunskap. Varför 

inte sätta sig ned med ett barn och verkligen se vad barnet sysslar med vid datorn? Eller 

utmana sig själv med att spela datorspel med ett eller flera barn? Vi tror att detta skulle kunna 

vara en väg att gå för att öka förståelsen för datorspel hos vuxna. Som exempel nämnde en av 

lärarna att hon fått en mer positiv bild av datorspel efter att ha sett sin dotters inlärningskurva, 

där hon lärde sig att räkna på engelska. Detta kopplar vi till vad Falkner (2007:161) skriver i 

sin studie om en förälder som besökte ett LAN för att se vad det egentligen handlar om och 

efter detta fick en mer positiv inställning till datorspelande. Vi tror att detta skulle kunna 

tillämpas i skolan, kanske genom att lärarna själva får i uppgift att spela spel där de själva lär 

sig saker på ett lustfyllt sätt?  

Elevernas svar under intervjuerna visade  hur deras egen inlärningsprocess ständigt 

pågick vid interaktion med datorspel och de uppgav många olika saker de lärde sig av att 
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spela datorspel på sin fritid. Eleverna nämnde till exempel att de blev bättre på matematik, 

bilkörning, hur en växt skulle skötas och att läsa och skriva samt att de blev bättre i socialt 

samspel. Både Linderoth (2004:29-30) och Appelberg & Eriksson (1999:24-30,60) hävdar att 

det är många förmågor som utvecklas av att spela datorspel. Både lärare och elever uppgav att 

de fann ett nöje i att spela datorspel och Linderoth (2004:34) menar att för att någon, oavsett 

ålder, ska lära sig något av att spela datorspel måste spelet vara roligt. 

Vidare nämner Appelberg & Eriksson (1999:24-29) att barns socioemotionella och  

språkliga förmågor utvecklas, vilket stämmer överens med vårt resultat då lärarna framhöll att 

eleverna lär sig engelska ord genom datorspel vilket också eleverna bekräftade. I Falkners 

studie (2007:159) framkom däremot att spelarna ansåg att det var osocialt att kommunicera 

via datorer. Falkner menade dock motsatsen och även i vår studie har det framkommit att en 

lärare ansåg att datorspelande kan bidra till ökad social kompetens genom att barnen kan 

samtala kring ett gemensamt intresse och inte minst spela tillsammans. En av lärarna 

berättade om hur hennes son hade nytta av sitt datorspelande i sitt sociala umgänge. Här drar 

vi en parallell till Egenfeldt-Nielsen & Smith (2004:25-26) som påstår att nyare studier visar 

att datorspelare har en bra relation till sin närmsta omgivning.  

Vi hade tidigare inte sett på datorspelandet som ett socialt verktyg i den meningen att 

barnen kan ha det som en plattform för att få vänner och för att ha ett gemensamt 

samtalsämne utan enbart att barnen kan spela ihop och på det sättet interagera socialt. Vi 

upplever att barn har ett mycket stort behov av social kontakt och kanske kan datorspel, på det 

sätt läraren nämnde, fungera som någon form av katalysator för socialt umgänge för de elever 

som av olika anledningar (pengabrist, ointresse med mera) inte är med i lekar som kräver 

olika former av leksaker till exempel. 

 Att de flesta lärare i undersökningen hade varierande erfarenheter av datorspelande på 

fritiden var inget vi förvånades över. Något som däremot förvånade oss var att samtliga lärare 

önskade öka sin kompetens kring datorspel vilket vi inte hade räknat med då de själva inte 

spelar datorspel kontinuerligt. Vi tycker dock att det är mycket intressant att samtliga lärare 

önskade sig ökad kompetens inom detta område och att eleverna önskar att få använda 

datorspel i undervisningen eftersom de gärna spelar ur underhållningssynpunkt även om de 

inte ser någon tydlig ”nytta” med spelandet. Vi misstänker att datorspel i undervisningen är 

lite tabubelagt och att många lärare inte har tillräckliga kunskaper för att förstå vad spelandet 

handlar om i de speltyper barnen ofta väljer (till exempel first person shooter och så vidare), 

vilket även en av lärarna i undersökningen nämnde. Det har heller inte förekommit några 
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större kompetenssatsningar på detta område under 2000-talet. Såväl i litteraturen (Appelberg 

& Eriksson, 1999:50) som i vår undersökning har framkommit att personal i skolan önskar 

höja sin kompetens inom detta område. 

 Samtliga lärare hade som tidigare nämnts spelat datorspel i något avseende men endast 

en av lärarna nämnde att någon form av spelande fortfarande sker och då i form av tv-spel 

medan samtliga elever aktivt spelade datorspel. Johansson (2000:159) nämner att barnen i 

hennes undersökning såg sig själva som datagenerationen och att de vuxna inte på samma sätt 

är uppvuxna med datorer. Visserligen är boken nu tio år gammal och det finns kanske nu i en 

högre utsträckning vuxna som är uppvuxna med datorer men fortfarande är troligen inte 

datorer lika naturligt för många lärare. Förklaringen till att det i vår undersökning skiljer sig 

så mycket vad gäller erfarenheterna av datorspelande på fritiden, berodde troligtvis på att 

hälften av lärarna i vår undersökning tillhör datagenerationen. 

 

 

5.3 Datorspelande i skolan 

Linderoth (2004:34) menar att ett datorspel inte kräver någon större ansträngning av spelaren 

innan denna kan komma igång och spela, vilket traditionella spel gör. Vi tror att detta är en 

stor anledning till att eleverna i undersökningen finner datorspel så underhållande. Detta torde 

spara tid både för lärare och elever då reglerna inte behöver förklaras. Ofta har vi sett att 

lärare låter eleverna spela traditionella spel under lektionerna med motiveringen att eleverna 

lär sig när det är roligt. Desto mer sällan har vi sett lärare utnyttja datorspel som en resurs 

med ändamålet att skapa ett lustfyllt lärande vilket studien också bekräftar; lärare utnyttjar 

inte datorspelens förmåga att på ett underhållande sätt skapa en lärandemiljö för eleverna. 

Kanske kan det bero på att eleverna inte i tillräckligt hög grad har förstått att de faktiskt lär sig 

något, några elever i studien påpekade faktiskt att de inte tror att de lär sig saker genom att 

spela datorspel på lektionstid. Om eleverna, och deras föräldrar, såg spelen som en 

lärandesituation kanske de skulle försöka påverka lärarna att använda dessa i högre grad? 

 Appelberg & Eriksson (1999:47) beskriver hur det tar tid för nya innovationer att bli 

allmänt accepterade bland lärarkåren och när ”vägrarna” väl har tagit till sig tekniken så har 

gruppen ”tidiga innovatörerna” redan gått vidare till andra mycket nyare tekniker och här kan 

vi ställa oss frågan var vi är idag? Har vägrarna accepterat den nya tekniken och har i så fall 

de tidiga innovatörerna redan hittat någon ny? Vi tror att datorn är relativt accepterad i skolan, 

vilket många av lärarna uttryckte då de använde datorn till mycket annat än datorspel. När det 
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gäller datorspel tror vi att det fortfarande är för tidigt för vägrarna att använda sig av datorspel 

då utbudet enligt våra informanter tycktes vara dåligt och kunskapsnivån låg, vilket troligen 

inte underlättar för de lärare som fortfarande inte har börjat använda sig av datorspel i 

undervisningen. 

 Som tidigare framkommit hade alla elever vi intervjuade datorer hemma men enligt en 

av lärarna förekommer det att vissa elever inte har tillgång till datorer hemma. Detta borde 

motivera lärarna till att använda sig mer av datorspel då det ger en datorvana som lärarna i 

undersökningen faktiskt ansåg var viktig, vilket går helt i linje med vad Johansson (2000:82-

85) fick för resultat i sin studie; att både vuxna och barn anser att datorvana är något man får 

genom att använda datorer och att det är viktigt i dagens samhälle. Samtliga lärare och elever 

drog slutsatsen att de lär sig saker av datorspelande även om datorspelet inte är konstruerat i 

undervisningssyfte, vilket går hand i hand med vad Linderoth (2004:29-30) hävdar; oavsett 

om ett datorspel är konstruerat för ett pedagogiskt ändamål eller inte så utvecklas flera olika 

förmågor. 

 Att endast två lärare använder sig av datorspel i undervisningen trots att datorvanan 

uppges som en viktig faktor är för oss förvånande, återigen på grund av att det är en 

undervisningsform som eleverna tycks uppskatta. Givetvis kan det finnas olika anledningar 

till att lärare inte använder detta redskap. Det kan bero på tidsbrist, vilket nämnts flera gånger 

under intervjuerna eller bristen på datorer som råder på den ena skolan. Vi vet att tid är en 

bristvara i skolans värld, detta har vi fått erfara genom vår egen verksamhetsförlagda 

utbildning, men i och med att det i Lpo 94 framgår att eleverna ska få möjlighet använda sig 

av IT för lärande finner vi det anmärkningsvärt att lärarna inte gör det i någon större 

utsträckning. Vi tror att det handlar om att prioritera sin tid utefter eget intresse samt vad man 

själv tror är mest effektivt i undervisningssyfte. 

 Enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006:5,13) ska undervisningen utformas så att 

eleverna får tillgång till läromedel av god kvalité, prova olika arbetsformer samt erhålla 

kunskaper som utgör den referensram alla i samhället behöver. Detta borde betyda att 

eleverna ska ha tillgång till datorer i undervisningen då datorkunskap är något av en 

gemensam referensram i samhället. Att som lärare neka eleverna denna kunskap som kan visa 

sig vara avgörande för framtiden, som vissa lärare i studien gör, tycker vi är beklagligt. 

Istället frågar vi oss hur det kommer sig att lärarna vi intervjuat inte i större utsträckning 

utnyttjar det faktum att barn finner glädje i att spela dataspel och ska inte en lärare se till att 

det är ett lustfyllt lärande i skolan? Som lärare gäller det att vara en motivatör och vi anser att 
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användande av datorer och dataspel skulle vara gynnsamt för att på ett lustfyllt sätt få eleverna 

att utveckla sin sociala kompetens och andra förmågor. 

 Eleverna i undersökningen bekräftar den bild lärarna ger av hur datorspelande används. 

Endast hälften av eleverna kan dra sig till minnes att de tidigare har spelat datorspel i 

skolmiljön. Det faktum att eleverna endast hade fått det som någon form av belöning tycker vi 

är underligt då datorvana borde vara något alla elever har användning för i framtiden och inte 

bara den eller de elever som ligger långt fram i vissa ämnen. De erfarenheter vi har av 

datorspel i skolmiljö är att det oftast används som någon form av tidsfördriv när eleverna väl 

har blivit klara med ”de riktiga” uppgifterna. Vi har dock även träffat någon enstaka lärare 

som har arbetat på ett vad vi anser vara föredömligt sätt med datorspel i undervisningen. 

Förhoppningen är att när datorer blir ännu vanligare i klassrummet, vilket vi tror att de 

kommer bli i framtiden, kommer lärarna att ha bättre kunskaper i hur datorspel kan utnyttjas i 

lärandesyfte och att eleverna då kommer att få ett mer lustfyllt lärande. Önskemålet från en 

elev om att få klassbesök av en professionell datorspelare var något vi inte tidigare hade tänkt 

på. Vi ser både för- och nackdelar med detta. En nackdel är att eleverna kan få en skenbild av 

att man kan försörja sig på datorspel, vilket inte torde vara lätt. Däremot om det hela läggs 

upp på rätt sätt borde det kunna vara en intressant upplevelse, inte bara för eleverna utan även 

för lärarna att få veta mer om vad det innebär att vara ”datorspelsproffs”. 

 

 

5.4 Påverkar tidigare erfarenheter inställningen till 

datorspelande? 

Lärarna i vår undersökning trodde att deras inställning i någon form påverkades av deras 

erfarenheter. Efter att ha hört lärarna resonera kring detta tror vi att deras tankar stämmer; 

deras inställning beror till viss del på deras tidigare erfarenheter. Det kan säkerligen finnas 

andra faktorer som påverkar synen också, kanske är äldre generationer mer misstänksamma 

mot datorer rent allmänt då det är nytt för dem medan datorer är en mer naturlig företeelse för 

yngre lärare. 

 I vår undersökning var denna fråga svår att få svar på från eleverna och vi tror att det till 

viss del beror på våra formuleringar av intervjufrågorna. De svar vi fick var svårtolkade men 

två elever uppgav att de tror att deras erfarenheter av datorspel påverkar deras inställning i 

positiv riktning. Vi har svårt att dra några direkta slutsatser av detta resultat men det faktum 
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att samtliga elever var positivt inställda till datorspel får oss att tro att det till stor del beror på 

att de har positiva upplevelser av datorspelande. 

 

 

5.5 Slutsatser 

Genom denna studie har det framkommit att lärarna i vår undersökning inte använder sig av 

datorspel i någon större omfattning i sin undervisning och att lärarna tror att deras egna 

erfarenheter av att spela datorspel påverkar deras syn på datorspel som undervisningsredskap. 

Vidare har det framkommit att skillnaden vad gäller datorspelande på fritiden är stor mellan 

lärare och elever men att både elever och lärare finner datorspel underhållande. Flera elever i 

undersökningen såg inte att det fanns någon pedagogiskt tanke med att de spelade datorspel i 

skolan. En slutsats vi drar är att man som pedagog på ett tydligt sätt bör informera eleverna 

om vad syftet är med att använda sig av datorspel i undervisningen. 

 Det var svårt att få fram ett konkret svar på frågan om eleverna ansåg att deras egna 

erfarenheter påverkar deras syn på datorspel i undervisningen varför vi ej har kunnat dra 

någon faktisk slutsats gällande detta. Däremot kan vi dra slutsatsen att lärarna i vår 

undersökning ansåg sig ha för ringa kunskaper kring datorspel i skolan men att de gärna ville 

öka sin datorspelskompetens och vi anser det positivt att lärarna i vår undersökning är villiga 

att öka sin kompetens kring datorspel. Det är viktigt som lärare att möta eleverna där de 

befinner sig och om datorspel är deras vardag bör man som lärare inkludera denna värld, 

”elevernas värld”, i undervisningen. 

 Vi är alla olika och bemöter förändringar på olika sätt, därför bör lärare vara öppna för 

ny teknik samt nya arbetssätt och kan då förhoppningsvis bilda sig en mer positiv bild av 

datorspel som ett pedagogiskt redskap. Som lärare måste du våga sätta dig in i elevernas 

värld. Var inte rädd! Våga! Prova! Ha roligt tillsammans med eleverna samtidigt som både du 

och eleverna lär sig. Skolan kan inte vara en värld och elevernas värld en helt annan. 
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Bilaga 1. Missivbrev till lärare 

 
Hej!       2010 
 
Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola som läser vår sista termin och vi skall nu 
skriva vårt examensarbete. Vi har valt att fördjupa oss kring elevers och lärares attityder till 
datorspelande som ett pedagogiskt redskap och vi kommer därför att behöva intervjua lärare 
som arbetar med elever i årskurs 1-3. Vi vore tacksamma om just du ville ställa upp på en 
intervju. 
 
Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare, för att sedan eventuellt transkriberas och 
användas i vårt arbete. Inspelningarna kommer att behandlas konfidentiellt och ingen kommer 
att kunna spåra vem som intervjuats. Såväl delaktiga personer som skola och kommun 
kommer att hållas anonyma i arbetet. Dessutom har du rättigheten att när som helst avbryta 
intervjun och avsäga dig din medverkan. Intervjun kommer att vara semistrukturerad vilket 
innebär att den genomförs i form av ett samtal utgående från några öppna frågor. Du har 
möjlighet att själv välja tid och plats för intervjun, som vi beräknar kommer att ta ungefär 30-
60 minuter. Studien kommer sedan att publiceras i DIVA som är en databas för 
examensarbeten. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Liza Jörlin & Pehr Thorson 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktupplysningar: 
 
Liza Jörlin (Eskilstuna) tel: xxxx xx xx xx ljn07003@student.mdh.se  
 
Pehr Thorson (Västerås) tel: xxxx xx xx xx ptn07001@student.mdh.se 
 
Handledare:  
Magnus Jansson, magnus.jansson@mdh.se 
Universitetslektor i litteraturvetenskap. 
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Bilaga 2. Missivbrev till elever 

 
Hej!       2010 
 

Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola som läser vår sista termin och det är nu dags 
för oss att skriva vårt examensarbete. Vi har valt att fördjupa oss kring elevers inställning till 
datorspelande som ett pedagogiskt redskap och kommer därför att behöva intervjua 3-6 elever 
i årskurs 3.  
 
Intervjuerna beräknas ta ca 15-30 minuter och som ett stöd för oss kommer bandspelare 
användas under intervjuerna. Elevernas deltagande är frivilligt och kan när som helst 
avbrytas. All data vi samlar in kommer att hanteras anonymt samt endast användas till vår 
studie. Studien kommer sedan publiceras i DIVA som är en databas för olika examensarbeten. 
 
Vi vore glada om ni ger ert medgivande till att vi intervjuar ert barn genom att skriva under 
talongen nedan och se till att den kommer till ert barns lärare senast vecka 10.   
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, 
Liza Jörlin & Pehr Thorson 
 
 
 
Kontaktupplysningar: 
 
Liza Jörlin (Eskilstuna) tel: xxxx xx xx xx ljn07003@student.mdh.se  
 
Pehr Thorson (Västerås) tel: xxxx xx xx xx ptn07001@student.mdh.se 
 
Handledare:  
Magnus Jansson, magnus.jansson@mdh.se 
 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
 
 
 
 
Härmed ger jag mitt medgivande till att ni intervjuar mitt barn: 
 
 
_____________________________  _______________________________ 
Målsmans underskrift   Barnets namn 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till lärare 

Intervjufrågor till lärare: 
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
2. Spelar du datorspel och i så fall hur ofta spelar du datorspel?  
 
 2a. - Om inte, har du spelat datorspel förut? 
 
      2aa.  - Om ja, vad var det som fick dig att spela datorspel?  
 
      2aaa. - Vad för datorspel spelar/spelade du? 
 
 2b. - Om ja, vad är det som intresserar dig med datorspel?  
 
     2ba. - Lär du dig något av att du spelar datorspel på din fritid? 

 
 
3. Vad anser du om datorspelande på fritiden generellt sett? 
 
 
4. Vad anser du om tekniktillgången på skolan du arbetar på? 
 
 
5. Hur stor anser du att din kunskap är om datorspelande i skolan?  
 
 
6. Använder ni er av datorspel i skolan? 
 
 6a. - Om ja, vad är den pedagogiska tanken med att ni gör det?  
 
      6aa. - Vad är målet med att ni använder er av datorspel på er skola? 
 
 6b. - Om nej, vad beror det på? 

 
 
7. Vad tycker du om datorspel i skolan som ett pedagogiskt redskap? 
 
 7a. - Varför tycker du så?  
 
 7b. - Kan din åsikt ha något att göra med att du spelar/inte spelar datorspel själv och i så        fall på vilket 
sätt? 

 
 
8. - Skulle du vilja öka din kunskap/kompetens om datorspel 
 
 8a. - Om ja, på vilket sätt skulle du vilja öka den? 

 
9. Har du något ytterligare du vill tillägga? 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till elever 

 
 
Intervjufrågor till elever: 
 
1. Spelar du datorspel och i så fall hur ofta spelar du datorspel? 
 
 1a. - Om inte, har du spelat datorspel förut? 
 
 1aa.  - Om ja, vad var det som fick dig att spela datorspel? 
 
 1ab. - Vad för datorspel spelar/spelade du? 
 
 1b. - Om ja, vad är det som intresserar dig med datorspel?  
 
 1ba. - Vad lär du dig av att du spelar datorspel på din fritid? 

 
 
2. Vad tycker du om datorspelande på fritiden?       
       
 2a. - Vad tror du att dina föräldrar tycker om att du spelar datorspel på fritiden?  

 
 
3. Får ni spela datorspel i skolan? 
 
 3a. - Om ja, vad tror du är anledningen till att ni får göra det?  
 
 3aa. – Hur ofta får ni spela datorspel? 
 
 3b. - Om nej, vad tror du är anledningen till att ni inte får det? 

 
 
4. Tror du att du skulle lära dig något av att spela datorspel i skolan och i så fall vad? 
 
 4a. - Varför tror du det?  
 
 4b. - Kan det bero på att du spelar/inte spelar datorspel själv och i så fall på vilket sätt? 

 
 
5. Har du något mer du vill säga? 
 


