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Sammanfattning 

Den här rapporten handlar om resultatet från ett examensarbete där syftet var att svara 

på om det går att kombinera läsförståelse med digital kultur och teknologi. Tillsammans 

med Hallstahammars kommun och Nibbleskolan har en studie genomförts vars resultat 

fastställer huruvida elever i årskurs fem lärt sig mer genom läsande med digitala medel. 

Detta genomfördes genom att eleverna fick skapa ett spel av det litterära verket ”Sejtes 

skatt”. 

Eleverna fick först delta i en undersökning där deras syn på svenskan som läroämne och 

datoranvändande hanterades. Eleverna fick även svara på hur deras datorspelsvana såg 

ut.  

Därefter fick de läsa det litterära verket som de sedan skulle få skapa ett dataspel av. Efter 

eleverna läst klart boken fick de svara på ett läsförståelsetest innan de fick skapa sina 

manus. När spelmanusen var skrivna fick de återigen besvara ett läsförståelsetest. Genom 

att sedan jämföra resultaten från testen gick det att se en tydlig skillnad. Projektets 

resultat visade att genom användandet av digital kultur så går det att förbättra barnens 

kunskaper inom läsförståelse.  

Abstract 

The main purpose for this thesis work was to provide answers of whether or not reading 

comprehension could be combined with technology and digital culture. An investigation 

of that was made in cooperation with the municipality of Hallstahammar and 

Nibbleskolan in form of a study and the results are provided in this report. The study 

establish if students in fifth grade would learn more by using technology when reading 

and was carried out by letting the students create games based on a literary work called 

”Sejtes skatt”. 

Then an investigation was made that provides the students’ point of view of the Swedish 

language as an educational subject and the use of computers. The investigation also 

includes information regarding the students’ habits of playing computer games.  

Thereafter the students were to read the literature that they were supposed to base their 

computer games on. When finished reading the book they had to take a reading 

comprehension test before starting creating a manuscript for the game. When the 

students were finished with the manuscript, they redid the test. The comparison of the 

different test results revealed a distinct positive difference. The results of this thesis work 

confirm that a digital culture in school can be used to improve the children’s reading 

comprehension. 
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1. Inledning 
Den här rapporten handlar om ett examensarbete som har utförts på Mälardalens 

högskola i samarbete med Hallstahammars kommun och Nibbleskolan. Projektet ska 

genom användandet av digital kultur kombinera läsandet och läsförståelsen tillsammans 

med metoder för spelutveckling. Idén med projektet är att låta eleverna genomgå en 

studie där resultatet blir huruvida eleverna lärt sig mer genom läsande med digitala 

medel. Studien ska redogöra om det är värt att låta barn i övriga klasser få genomgå 

samma projekt när de börjar årskurs fem. Är detta ett bra sätt att kombinera 

spelutveckling och läsförståelse på? 

Problemdefinition, syfte och bakgrund till projektet ges under kapitel 1. Kapitel 2 handlar 

om liknande arbeten som har skett tidigare. I kapitel 3 redogörs vilka metoder som 

kommer användas under projektets gång. Kapitel 4 ger en utförlig beskrivning om hur 

projektet genomfördes. Kapitel 5 beskriver vad resultatet av projektet blev. I kapitel 6 

diskuteras hur resultatet påverkat projektet och vad resultatet egentligen betyder. 

Kapitel 7 knyter ihop diskussionen med resultatet, samt ger förslag på framtida arbeten. 

1.1 Nibbleskolan 

Nibbleskolan är en låg och mellanstadieskola som ligger i Hallstahammars kommun. 

Skolan har cirka 360 elever fördelade i årskurs 1-5 [1]. I de nationella ämnesproven som 

genomfördes läsåret 2013/2014 på eleverna i årskurs 3 klarade 93,3 % av de 30 elever 

som genomgick testet inom kategorin ”Svenska – Läsa: Beskrivande text” 

kunskapskraven. Detta resultat går att jämföra med de resterande svenska skolornas 

medelresultat, där 94,4 % klarade kunskapskraven [2]. Nibbleskolan ligger alltså strax 

under snittet för tredjeklassare när det kommer till att läsa beskrivande text. 

1.2 Utbildningsundersökningar 

”Programme for International Student Assessment”, även kallat PISA, är en 

utbildningsstudie som jämför utvecklingen av kunskap bland 15-åriga elever ser ut i olika 

länder. De ämnen som granskas i undersökningen är matematik, språkhantering och 

naturvetenskap. Kunskaperna mäts genom att man låter eleverna göra olika prov och 

tester som utförs både digitalt och skriftligt. Den första PISA-undersökningen 

genomfördes år 2000 och har sedan dess utförts var tredje år [3].   

År 2012 deltog Sverige i en PISA-undersökning. När svaren från undersökningen 

redovisades visade det sig att svenska 15-åringar låg under de genomsnittliga resultaten. 

Sverige redovisade sitt sämsta resultat någonsin i en PISA-undersökning och resultatet 

väckte debatt i svenska medier. Resultatet från testerna som hade utförts i kategorin 

läsförståelse visade att 19 av 34 länder hade bättre läsförståelseresultat än Sverige. Hela 

18 OECD-länder var markant bättre än Sverige i alla de tre kunskapsområdena.  

När Sverige genomgick samma undersökning 2009 hamnade Sverige på 22:a plats vilket 

var 5 placeringar bättre än den 28:e platsen Sverige fick 2012 [3]. 
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En tidigare utbildningsundersökning genomfördes 1970. Undersökningen hette ”The IEA 

Reading Comprehension study” och var en undersökning som utfördes på 10-åringar från 

15 olika länder. Sverige hamnade då bäst till i testet när det kom till läsförståelse. Även 

detta uppmärksammades mycket i svensk media när undersökningens resultat 

publicerades [4]. 

1.3 IT-användning i skolan 

Enligt en studie som genomfördes 2014 i ett samarbete med Örebro universitet visade det 

sig att barn lär sig att läsa och stava snabbare med hjälp av datorer. I studien fick barnen 

använda sig av en dator och tangentbord när de skulle lära sig att skriva. Det visade sig 

göra det enklare för barnen att kunna skapa text samt ta del av sina klasskamraters texter. 

Koncentrationen som barnen brukade lägga på att skriva snygga bokstäver på ett papper 

behövdes inte, då all text ser likadant ut på en dator. Därmed kunde barnen koncentrera 

sig mer på att stava rätt och läsa texterna [5]. 

En annan rapport som skolverket presenterade 2013 visar att tillgängligheten till datorer 

i skolan har ökat de senaste åren. I förskolan och grundskolan har det tillkommit nästan 

dubbelt så många datorer som det fanns 2008. Däremot använder de flesta i årskurs 4-6 

datorn för att hämta information från nätet. Enbart 34 % av barnen som deltog i 

undersökningen uppger att de använder datorerna för att spela skolrelaterade spel. 

Användandet av digitala artefakter i skolan har alltså ökat, men det används fortfarande 

för det mesta till att söka efter information [6]. 

1.4 Problemdefinition 

Utbildningsundersökningarna visar på att svenska elevers kunskaper minskar i läsning 

och skrivning. Samtidigt ökar tillgängligheten till teknik runt om i landets skolor. 

Hallstahammars kommun har tillsammans med Hallstahammars bibliotek och 

Nibbleskolan skapat ett läsprojekt för att främja elevernas läskunskaper. Tanken med 

läsprojektet är att genom olika tillvägagångssätt få eleverna i Hallstahammars kommun 

att bli bättre på att läsa och väcka ett större intresse för läsning överlag. Går det att få 

barnen att lära sig läsförståelse bättre genom användandet av digital kultur och 

teknologi?  

1.5 Syfte 

Projektets syfte är att genom användandet av digital kultur kombinera läsandet och 

läsförståelsen med teknologi och digital kultur. Eleverna får genomgå en studie vars 

resultat blir huruvida eleverna lärt sig mer genom läsande med hjälp av digitala medel.  

Innan eleverna började läsa boken fick de svara på ett antal frågor angående deras syn på 

läsande. Eleverna fick även genomgå ett läsförståelsetest. När de sedan hade arbetat klart 

med projektet fick de utföra samma test igen. Utifrån svaren från frågorna, resultatet från 

testerna och arbetet med manuset kunde ett resultat framföras, där man genom studien 

kunde se om projektet hade främjat läsandet på olika nivåer inom grundskolan vid 

skapandet av digitala artefakter.  
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Min hypotes var att barnen skulle tagit till sig boken på ett nytt sätt och lärt sig mer under 

projektet.  

1.6 Begränsningar 

På grund av tidsbegränsningarna i projektet kunde spelets manus enbart produceras på 

papper. Däremot har biblioteket i Hallstahammar sedan ett tag tillbaka undersökt 

huruvida datoranvändande kan främja barnens vilja att lära sig. Genom detta har några 

bibliotekarier lärt sig att programmera. Med de kunskaper de har inhämtat inom 

programmering har de anordnat tillfällen då barn har fått testa på programmering 

tillsammans med bibliotekarierna som stöd.  

Eftersom projektet endast sträcker sig till en färdigställd studie och därmed inget spel 

kommer Hallstahammars bibliotek driva projektet vidare. De ska med hjälp av studien 

och spelmanuset som barnen skapat programmera spelet genom att arbeta med Scratch. 

Bibliotekspersonalen ska lära barnen vad Scratch är samt hur det kan användas vid 

skapandet av ett spel.  På så sätt kommer projektet även programmeras till en 

slutprodukt. 

2. Bakgrund 
En överblick över tidigare forskning som har hanterat samma ämne som projektarbetet 

gör ges under rubriken ”State of art”. Bland annat diskuteras en workshop som tidigare 

gjorts. Workshoppen hade ungefär samma uppbyggnad och syfte som projektarbetet har.  

2.1 State of art 

Under den här rubriken redogörs hur forskningsområdet som projektet berör ser ut idag.  

En state of art skrivs för att kunna se projektet ur ett större perspektiv. I följande 

underkategorier beskrivs hur liknande projekt har sett ut och vad deras utfall har blivit.  

2.1.1. iMapBook 

Tv, dataspel och filmer låter tittaren få en visuell bild av berättelsen till skillnad från 

böcker som låter läsaren måla sin egen bild [7]. Imapbook är en webb-baserad applikation 

som vänder sig främst till elever i årskurs 6. Användarna av applikationen får läsa en bok, 

för att sedan spela ett mini-spel baserat på bokens historia. På så sätt ska användarna 

reflektera grundligare över bokens innehåll. För att kunna få reda på vilken sida som 

boken fortsätter på måste läsaren klara mini-spelet. Användaren måste även läsa om vissa 

sidor i boken för att få ut all viktig information så de kan klara spelet [8].  

Användare av applikationen kan även skriva egna historier för att sedan skapa egna spel 

baserat på historien. För att använda sig av applikationen krävs inga tidigare 

programmeringskunskaper [8]. 

 IMapBook använder sig i princip av samma preferenser och grundidé som mitt 

projektarbete. Skillnaden är att de som använder applikationen för att främja sitt läsande 

enbart får spela ett spel baserat på boken och inte skapa spelet själva utifrån boken.  
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2.1.2 Dataspel kontra bok 

2012 genomfördes en studie som undersökte huruvida Imapbook fungerade eller inte. I 

studien deltog elever från årskurs fem. Det var 44 barn som deltog med en medelålder på 

11,3 år. Barnen fick sedan genomgå en läsundersökning som klargjorde hur bra barnen 

var på att läsa. Beroende på svaren från testerna blev barnen uppdelade i två jämt 

fördelade grupper [7].  

I det första testet fick den första gruppen läsa en bok utan tillhörande spel undertiden 

som den andra gruppen fick läsa boken med hjälp av Imapbook. Efter att ha läst klart 

boken blev barnen tillfrågade frågor om handlingen. Det visade sig att barnen som läst 

boken med hjälp av Imapbook svarade rätt på betydligt fler frågor än barnen som bara 

läste boken [7].  

För att inte få ett ojämnt resultat vände man på testgrupperna och lät de läsa en ny bok. 

Även det testet visade att barnen som spelade spelet baserat på boken svarade rätt på fler 

frågor än de barn som bara läste boken [7]. 

Studien visar alltså att barnen som fick digitala hjälpmedel till sin bok läste noggrannare 

och förstod mer av boken än de barn som bara läste boken. Trots att Imapbook inte är en 

direkt kopia av projektet så går det ändå att dra vissa paralleller. Imapbook låter barnen 

använda sig av digitala artefakter samt blandar läsförståelsen med digitala hjälpmedel. 

Eftersom resultatet från ovanstående studie visade att användandet av digitala 

hjälpmedel fungerade bättre än utan så bör utfallet från projektets studie bli detsamma.  

2.1.3 Imapbook som andraspråk 

Imapbook har även visat sig vara bra om studenter ska lära sig ett nytt språk[9]. Många 

kinesiska studenter har svårt för att lära sig engelska. Eftersom Kina är ett land som håller 

på att utvecklas till en ekonomisk stormakt är det viktigt att invånarna i landet blir mer 

bekanta med ett internationellt språk. Asiatiska migranter som kommer till USA har det 

svårare att lära sig språket än de migranter som kommer från Europeiska länder.  

I en studie som genomfördes år 2013 undersöktes huruvida ett språk kan bli enklare att 

lära sig genom pedagogiska spel. Det gjordes en jämförelse, där testpersonerna först fick 

läsa böcker för att sedan lära sig glosor genom att memorera dem, och sedan fick 

testpersonerna lära sig glosor genom att spela pedagogiska spel [9]. 

I studien deltog 57 studenter som studerade engelska på B-nivå och var i åldrarna 18-21 

år. De deltagande studenterna blev uppdelade i två grupper och fick sedan arbeta i två 

timmar. Den ena gruppen fick läsa en kortare berättelse med nya ord tillsammans med 

dess kinesiska översättning samt med deras betydelse.  

Den andra gruppen fick läsa en likvärdig text på datorn, skapad genom Imapbook. 

Glosorna var länkade till pop-ups, där den kinesiska översättningen fanns samt glosans 

betydelse. När de hade läst klart texten fick de spela ett datorspel som gick ut på att 

använda glosorna. Grupperna fick efter utfört moment byta så gruppen som först läste 

boken fick spela spelet och vice versa [9].  
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Resultatet från studien visade att de kinesiska studenterna lärde sig fler ord och 

utvecklade en större vokabulär med Imapbook. Spelet fungerade som en motivation för 

eleverna, vilket gjorde att de tog åt sig ny information på ett annorlunda sätt. 

Imapbook fungerar alltså både för barn som vill lära sig läsa men även för de studenter 

som ska lära sig ett nytt språk [9].  

2.1.4 Likande workshop 

2005 genomförde Judy Robertson och Judith Good en workshop som skulle lära 

ungdomar att skapa ett eget spel [10]. Ungdomarna var i åldrarna 12-15 och 

workshoppen höll på under en veckas tid. Syftet med workshopen var att se hur 

spelutvecklingen skulle motivera till barns lärande.  

Judy Robertson och Judith Good anser att det idag finns så pass många utvecklarverktyg 

som har många funktioner inbyggda så man inte längre behöver djup kunskap inom 

programmering eller 3D-design. Under workshoppen användes verktyget ”NeverWinder 

Nights”. Verktyget låter användaren utveckla spel utan vidare kunskap inom 

programmering. Detta gjorde att deltagarna kunde lägga mer fokus på att utveckla 

karaktärer och spelidén. Varje deltagare fick skapa ett eget spel [10]. 

Workshopen började med att deltagarna fick ha en gruppdiskussion där de lärde känna 

varandra under 30 minuter.  Efter det fick deltagarna en snabb genomgång till hur 

”NeverWinder Nights” fungerar. Därefter fick deltagarna 30 minuter på sig att rita 

karaktärerna som skulle vara med i spelet. Genom att använda ”NeverWinder Nights” 

kunde deltagarna sedan skapa karaktären i programmet [10].  

Därefter fick de skriva sitt spelmanus. Till detta avsattes 40 minuter av tiden, vilket gjorde 

att deltagarna inte hann klart med hela sitt spelmanus. Spelmanuset blev då som ett 

levande dokument, som utvecklades allt eftersom spelet programmerades. Deltagarna 

fick även använda sig av storyboards för att illustrera sitt spelmanus. 

Resultatet från workshopen var lyckad. Många av deltagarna som inte gillade att skriva i 

vanliga fall engagerade sig mycket mer i och med att skriva spelmanus [10]. 

 

3 Metod 
Under den här rubriken redogörs de olika metoderna som används under projektets gång. 

Det ger även en beskrivning över vilken bok som valdes inför projektet, och varför det 

blev just det litterära verket.  

3.1 Aktionsforskning 

Under arbetet med projektet har aktionsforskning använts. Aktionsforskning handlar om 

forskaren jobbar tillsammans med deltagarna för att få en närmare blick av deras 

perspektiv på arbetet. Grundaren till aktionsforskningen är den tyska psykologen Kurt 

Lewin.  När man använder sig av aktionsforskning är det viktigt att genomföra 

systematiska fallstudier och visa på utveckling bland deltagarna. I det här fallet är 

deltagarna barnen. I aktionsforskning är det även viktigt att man inte tvingar fram ett 
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resultat, utan att man jobbar fram resultatet tillsammans med deltagarna. Det är även 

viktigt att man som forskare observerar och samtalar med deltagarna. Forskaren kan 

även ge deltagarna handledning under arbetsprocessen[11, 12, 13]. Jag använde mig utav 

forskningsmetoden genom att låta eleverna diskutera sina spelmanus med mig. På så sätt 

kunde jag se hur eleverna reflekterade kring sina spel och hur de utvecklades under 

projektets gång. Detta gjorde i sin tur att jag lära känna de deltagande barnen bättre, och 

fick en inblick i hur deras lärandeprocess gick till.  

3.2 Sejtes skatt 

Det litterära verk som valdes inför studien och projektet var Sejtes skatt, en barnbok 

skriven av Moni Nilsson. Boken blev en viktig grundpelare till spelen då spelhistorien 

skulle bygga på bokens handling. Sejtes skatt är en äventyrsbok som handlar om barnen 

Oella och Herms flykt genom en påhittad värld. Det råder krig i världen, och Oella och 

Herm måste ta sig till Zaraiternas land för att försöka stoppa kriget. På vägen stöter de 

på olika svårigheter som de måste bekämpa [14]. 

När ett spel som är baserad på tidigare media såsom en film eller en bok skapas är det 

viktigt att man behåller originalidén från historien [15]. Det är viktigt att behålla 

ursprungskänslan som tittaren eller läsaren hade när de läste/såg originalhistorien. Det 

är dock svårt att berätta exakt samma historia. Bara för att det fungerade i annat format 

betyder det inte att det håller som en spelhistoria. En annan faktor man måste ha i 

åtanke är att ett spel är uppbyggt som ett pussel. I en bok eller i en film är det 

huvudkaraktären som löser pusslet. Historien som spelet ska baseras på bör därför vara 

händelserik. Först då kan spelaren få anta rollen som huvudkaraktären och lösa pusslen 

baserade på historien [15].  

Eftersom Sejtes skatt är en äventyrsbok med många händelser är den en bra 

grundpelare till ett spel. Enligt Lee Shaldon är det viktigt att spelets genre håller sig till 

vad originalhistorien kategoriseras som [15]. Därför blev spelen som barnen skapade en 

form av äventyrsspel.  

3.3 Sagan om ringen 

Att transformera en historia från ett medium till ett annan är inte lätt. Några andra som 

fick erfara det var produktionsteamet bakom ”Sagan om ringen”-filmerna. Boken som de 

skulle skapa filmerna utifrån bar på en välskriven historia, och att få ner det till en film 

kändes från början omöjligt [16]. Teamet började dock med att arbeta ner boken till ett 

manus på enbart 90 sidor. Peter Jackson beskriver processen som att de arbetade med att 

”Cracking the code of the lord of the rings”. En bok som hade skrivits under 15 års tid fick 

tillslut bli nedarbetat till manus som sträckte sig över en filmtriologi.  

En intressant sak som hände under deras utvecklingsprocess var att vissa karaktärer fick 

byta citat. De fick alltså säga saker som egentligen skulle uttryckts av någon annan 

karaktär. Manusskrivarna var även noga med att inte skriva ner allting i detalj. När de 

exempelvis skulle beskriva ett slagsmål skrev de manuset som exempelvis: ”They fight 

like men”. Även detta gällde då barnen fick skapa sina egna spelmanus. Eleverna skulle 

undvika att snöa in sig alltför mycket på detaljer [16].  
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Manuset till Sagan om ringen-filmerna var även ett levande dokument. Manusförfattarna 

arbetade konstant med att få det till ett så bra och aktuellt manus som möjligt, även efter 

inspelningarna påbörjats [16]. 

3.4 Studien 

När barnen började läsa det litterära verket fick de få ett antal frågor. Frågorna grundades 

i hur kul barnen tyckte det var att läsa, hur mycket de läste i vanliga fall och vad de anser 

om svenskan som läroämne. De fick även svara på hur de ser på läsförståelse överlag.  

Efter frågestunden fick barnen fortsätta läsa boken Sejtes skatt. När de hade läst klart 

boken fick de svara på frågor genom ett läsförståelsetest. Därefter fick de börja jobba med 

manuset till sina spel. De blev uppdelade i grupper om två och två, där de fick arbeta med 

varsitt spel.  

Utvecklingen av en spelhistoria skiljer gentemot historien som skapas till böcker och 

filmer. Det är därför annorlunda process och ett annat tillvägagångsätt [14]. På grund av 

detta fick barnen mycket vägledning i hur ett spelmanus blir till. Barnen fick även rita 

egna storyboards för att utveckla idéerna.  

När spelmanuset var skapat fick barnen svara på läsförståelsetestet igen. Genom detta 

kunde jag jämföra hur barnens läsförståelse hade ändrats under projektets gång. Hade 

barnen lärt sig mer? Blev deras inlärningsprocess mer effektiv i samband med 

spelskapandet? Svaren från frågorna sammanställdes sedan till ett resultat i studien.  

En variant av denna utfrågningsmetod användes i studien som utfördes av Glenn Gordon 

Smith år 2012. De använde sig av ett test då de mätte elevernas läsförståelse [7].  

4 Teknisk beskrivning 
Under projektets gång genomfördes det en undersökning, två läsförståelsetest och barnen 

fick skapa spel i grupper om två och två. Detta utfördes under en workshop tillsammans 

med barnen.  

4.1 Första undersökningen 

I början av projektet genomfördes en undersökning. I undersökningen deltog två klasser, 

båda från årskurs 5 på Nibbleskolan. De elever som deltog hade en medelålder på 11 år. I 

den första klassen deltog 16 elever, samtidigt som 23 elever deltog från den andra klassen.  

Frågorna som ställdes till eleverna handlade om deras relation till böcker och datorspel. I 

undersökningen var antalet tjejer dominerande. Det var 14 killar och 25 tjejer som deltog 

i undersökningen. Eleverna visste inte om att de skulle få skapa ett spel baserat på det 

litterära verk de senare skulle få läsa. Detta på grund av att jag inte ville påverka resultatet 

ifrån undersökningen. Hade eleverna vetat om att de skulle fått skapa ett spel kanske 

deras svar från undersökningen hade påverkats.  

Utfrågningen var mer som en öppen diskussion då barnen hade möjlighet att ställa frågor 

om mig och datorspel överlag. Jag lärde känna klassen och barnen fick en möjlighet till att 

lära känna mig.  
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Barnen fick varsitt blankt papper som de sedan fick skriva ner svar på frågor som jag 

ställde till dem. Jag valde att utföra undersökningen med öppna svarsalternativ för att inte 

begränsa barnen. Genom öppna svarsalternativ kunde barnen svara vad de ville på 

frågorna. Svaren kunde på så sätt ge mig ett större perspektiv på var barnen hade att säga 

och vad de egentligen hade för förhållande till böcker och läsförstålse. Högst upp på 

pappret fick deltagarna skriva om de var tjej eller kille. När jag påbörjade projektet hade 

jag ett antal hypoteser om tjejer och killars sätt att se på teknologi. För att få reda på om 

hypoteserna stämde ville jag veta vad varje kille respektive tjej hade för åsikter.  

4.2 Inför workshoppen 

Det går att dra många paralleller mellan Judy Robertson och Judith Goods workshop och 

det arbete jag gör med barnen [10]. Då Robertson och Goods workshop var ett lyckat 

projekt valde jag att hämta inspiration från stora delar av deras tillvägagångssätt. 

Robertson och Good nämner i slutet av deras artikel att de skulle behövt mer research för 

att se hur man kan använda sig av speldesign i skolan. Då jag har ett stort underlag i 

huruvida man använder speldesign i skolan känns det som att jag kan ta vidare där 

Robertson och Good slutade [10].  

4.3 Första läsförståelsetestet 

Innan workshopen startade fick eleverna genomgå ett läsförståelsetest. Testet var baserat 

utifrån boken Sejtes skatt och bestod av sammanlagt 11 stycken frågor. Frågorna hade 

fyra svarsalternativ och eleverna fick kryssa i det svar som de trodde var rätt.  

Testet utformades av mig tillsammans med klassföreståndaren. Klassföreståndaren 

utformade testet till att likna testen som barnen brukar få genomgå under 

svensklektionerna. Hon såg även till att testet var pedagogiskt belagt och anpassat för 

barnen.  

När läsförståelsetesten skulle skapas och utföras var det viktigt att uppnå hög realitet och 

validitet för att göra testet så vetenskapligt som möjligt. Genom att använda mig av 

lärarens pedagogik och tankesätt kunde hög realitet uppnås i testen. Testerna liknade de 

test som eleverna brukade få av sin lärare, vilket gjorde att de var vana vid 

tillvägagångssättet och kände sig bekanta med formatet.  Testerna var även noga 

utformade och blev noggrant rättade. Validiteten uppnåddes genom att jag mätte det som 

var mest relevant inför projektet, alltså hur bra elevernas läsförståelse faktiskt var. Testet 

utfördes även vid rätt tillfälle, det vill säga då eleverna hade läst klart boken men innan 

de hade fått gjort spelmanuset.  

4.4 Diskussionsfasen  

När eleverna hade svarat på läsförståelsetestet fick de para ihop sig två och två. För att 

kunna få en så bra uppdelning som möjligt fick klassföreståndaren bestämma 

uppdelningen, då hon kände eleverna och visste vilka de arbetade bäst med. Liksom Judy 

Robertson och Judith Goods workshop från 2005 fick nu barnen börja jobba med sitt 

spelmanus [10]. Eleverna fick 15 minuter på sig att börja diskutera sina spelidéer med 

varandra. De skrev ner sina idéer på papper. Eleverna fick själva välja om de ville skriva 
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upp sina idéer som tankekartor, i punktform eller som löpande text. Undertiden eleverna 

arbetade gick jag runt för att se till att de fick med det viktigaste detaljerna i sina arbeten.  

Enligt Andre LaMothe är det viktigt att tänka på spelets detaljer när man utvecklar sin 

spelidé. Designern behöver ta sig an frågor såsom vad karaktären ska kunna göra. Ska 

karaktären kunna flyga, springa eller simma? Vilka vapen kan man som spelare använda 

och vilka fiender ska bekämpas? Desto fler detaljer som utformas i utvecklingsstadiet 

desto bättre. Många detaljer kommer göra att spelet lättare kan utvecklas och att 

spelhistorien blir mer sammanhängande [18].  

4.5 Skapa storyboards 

Efter att eleverna hade diskuterat sina spelidéer och fått ner dom i skriftlig form på 

papperna fick de 30 minuter till att göra enkla storyboards. Storyboards består av 

skissade rutor som förklarar hur spelet är uppbyggt. Rutorna ska vara enkelt skissade 

med linjetecknade bilder. Varje bild bör även ha en kortare beskrivning över vad bilden 

föreställer. En fördel med att använda sig av storyboards är att det blir som en tydligare 

brainstorming [18]. Storyboards används även vid filmproduktioner, men dom skiljer sig 

en anings från de storyboards som skapas vid spelutveckling. En film har en bestämd 

kameravinkel och en skriven historia, något som ett spel inte har då spelaren styr karaktär 

en och kameravinkeln. Spelaren styr även spelhistorien, då spelaren gör aktiva val som 

leder till olika utfall [19].  

Då eleverna tidigare aldrig hade gjort en storyboard eller sett en gjorde jag en förlaga som 

de kunde hämta inspiration ifrån. Under den tidigare undersökningen hade jag hört mig 

för vilka spel barnen var mest vana vid. Därför visste jag att nästan hela klassen var 

bekanta med spelet Minecraft. På grund av det gjorde jag en storyboard över hur spelet 

Minecraft fungerar. Minecraft är ett äventyrsspel skapat år 2011 av Markus Persson, som 

även är grundare till spelutvecklingsföretaget Mojang AB. Spelet finns tillgängligt till en 

rad olika plattformer, bland annat Xbox, Playstation, PC och Android. År 2012 hade 

Minecraft sålts i över 17 500 000 upplagor och vunnit många olika priser [20]. För att göra 

storyboarden så bra som möjligt följde jag instruktionerna om hur en storyboard skulle 

göras enligt David Perrys exempel [19]. 

4.6 Elevernas slutdiskussion 

Efter barnen hade skapat sina storyboards fick de ytterligare 10 minuter att lägga till 

extrasaker de ville ha med i spelet. Barnen fick även diskutera huruvida spelarna skulle 

styra sina karaktärer, vilket perspektiv spelarna skulle ha och på vilken plattform barnen 

helst ville att spelet skulle spelas på. 

Barnen fick även tänka ut hur spelaren skulle hantera spelkontrollerna. Hur ska 

karaktären styras? Med vilken knapp hoppar karaktären? 

4.7 Andra läsförståelsetestet 

Efter att barnen hade fått skapa sina storyboards fick de åter igen göra läsförståelsetestet 

som de tidigare hade utfört. Detta för att kunna se om barnen fått en bättre kunskap inom 

läsförståelse än vad de hade innan de genomförde workshoppen.    



Från bok till dataspel  Linda Karlsson 

15 
 

5 Resultat 
Nedan följer projektarbetets resultat. De hypoteser jag hade i början av projektet 

diskuteras. Dessutom visas några av de spel som eleverna skapade upp.  

5.1 Första undersökningen 

Då undersökningar visar att tjejer generellt läser mer än killar var en av de hypoteser jag 
hade inför projektet att tjejerna skulle svara att de läste mer än vad killarna gjorde. 
Hypotesen grundar sig i bland annat en undersökning som skedde år 2000 då det 
redovisades att killar hade sämre läsförståelse än vad tjejer hade [21]. Utifrån svaret från 
frågan ”Läser du böcker?” visade det sig att min hypotes stämde. Tjejerna uppgav att de 
hade en bättre relation till böcker än vad killarna hade. Hälften av tjejerna svarade att de 
läste dagligen. Samtidigt svarade bara en fjärdedel av killarna att de läser böcker dagligen 
(se figur 1). Även på frågan om barnen tyckte det var roligt att läsa kunde man se en 
skillnad. 76 % av tjejerna uppger att de tycker det är roligt att läsa, samtidigt som bara 64 
% av killarna anser att det är roligt att läsa. Bland annat skrev en av killarna: ”Nej. Jag 
spelar fotboll.”.  

 

 

En annan hypotes jag hade var att killarna skulle spela mer datorspel än tjejerna. 

Hypotesen grundar sig i en av de vanligaste fördomarna inom spelvärlden: ”killar spelar 

mer än tjejer”. Detta är även något som speglar sig i hur e-sporten ser ut idag då 

majoriteten av deltagarna är killar [22].  

När det kom till elevernas relation till datorspel så var det dock en väldigt jämn fördelning. 

68 % av tjejerna svarade att de spelade datorspel, samtidigt som 64 % av killarna svarade 

att de också spelade datorspel. Resultaten mellan de två könen var alltså väldigt jämt, 

vilket motbevisade min hypotes.  

Däremot kan vi se en markant skillnad när det kommer till fördelningen i hur ofta de olika 

grupperna spelar. Ungefär 38 % av de killar som uppgav att de spelar datorspel uppger 

även att de spelar datorspel varje dag. Bland annat svarade en av de deltagande killarna: 

”Jag spelar dataspel varje dag efter skolan”. Samtidigt uppger ingen tjej att hon spelar 

Killar- Hur ofta läser du?

Dagligen Varje vecka Varje månad Aldrig

Tjejer- Hur ofta läser du?

Dagligen Varje vecka Varje månad Aldrig

Figur 1: Diagrammen visar hur svaren skiljer sig mellan killarna och tjejerna 
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datorspel varje dag. Majoriteten av tjejerna spelade spel ungefär en gång i veckan istället 

(se figur 2). 

 

Undersökningen visar även att ungefär en tredjedel av eleverna använder teknik när de 

studerar. De intervjuade eleverna som använde teknik uppgav även att de använde oftast 

en surfplatta som tekniskt medel. Oftast handlade det om att söka efter information från 

nätet men ibland använde eleverna det tekniska medlet för att kunna skriva uppgifter och 

dylikt.  

Så sammanfattningsvis visade undersökningen på att tjejer läser mer än vad killar gör. 

Samtidigt spelar killarna och tjejerna ungefär lika mycket datorspel.  

5.2 Workshoppen 

Under workshoppen visade barnen stort engagemang. De flesta grupperna hade många 

idéer under diskussionsfasen och enades bra om vad som skulle vara med i spelet. När jag 

frågade grupperna vad de ansåg var det viktigaste att ha med i spelet svarade de att 

spelhistorien behövde följa en röd tråd. Några av eleverna ansåg att det viktigaste var att 

göra ett häftigt spel, då eleverna ansåg att det skulle ”fånga spelarens intresse bättre”. Jag 

berättade även för eleverna att de kunde välja fritt från boken. Deras spel behövde inte 

vara en direkt kopia av Sejtes skatt utan enbart baseras på boken. 

Eleverna fick däremot diskutera bokens kontext och historia för att kunna få med det 

viktigaste händelserna i spelen. Detta gjorde även att eleverna fick visa hur bra de läst 

boken samtidigt som de gemensamt fick prata om bokens syfte och dess händelseförlopp. 

På så sätt genomarbetades läsförståelsen på ett lekfullt och annorlunda sätt.  

 

5.2.1 Spelexempel 1 

En av grupperna valde att göra en tankekarta av idéerna de hade (se figur 3). Gruppen 

bestod av en tjej och en kille.  I deras spel var en central punkt att spelaren skulle få lösa 

olika uppgifter. De ville även att användaren av spelet skulle få välja om de ville spela som 

en tjej eller kille, då de ansåg: ”Det är inte roligt för en tjej att spela som en kille, och det 

är inte roligt för en kille att spela som en tjej.”  

Killar - Hur ofta spelar du 
datorspel?

Dagligen Varje vecka Varje månad

 

Tjejer - Hur ofta spelar du 
datorspel?

Dagligen Varje vecka Varje månad

Figur 2: Diagrammen visar hur ofta tjejerna kontra killarna spelar datorspel 
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Gruppen bestämde även att spelet skulle innehålla återblickar hämtade från boken, så att 

spelaren skulle uppfatta spelhistorien som sammanhängande.  Tillsammans förde dom en 

livlig diskussion om vilka karaktärer från boken som skulle få vara med i spelet. De 

bestämde även vilka vapen som karaktären skulle slåss med, och vilka scener från boken 

de ansåg vara viktigast att ha med i spelet.  

När de sedan skulle skapa sin storyboard valde de att rita händelser ur boken som de 

ansåg var centrala i spelet. Bland annat skulle spelet börja med att spelaren fick skjuta ner 

Faros falk, vilket sedan skulle leda till att man fick Oellas medaljon. Under 

slutdiskussionen kom gruppen fram till att deras spel helst skulle spelas på xbox 360. 

Spelaren skulle styra karaktären med spakarna som finns på kontrollen och slåss med 

fyrkant-knappen. Gruppen uppgav att de tyckte storyboarden var svår att göra, och att de 

gärna hade gjort flera stycken för att kunna rita ner flera delar utifrån spelet.  

 

Figur 3: Anteckningar och storyboard från spelexempel 1 

5.2.2 Spelexempel 2 

En annan grupp som gjorde ett litet annorlunda spel bestod av två tjejer. De ritade även 

dom upp en tankekarta över hur deras spel skulle vara (se figur 2). Gruppen var noga med 

att påpeka att spelet skulle bestå av olika banor. Till skillnad från förra gruppen som lät 

spelaren välja karaktär, skulle spelaren få en ny karaktär att spela med efter var femte 

bana. Spelaren skulle även behöva samla eller köpa mat för att kunna överleva. Gruppen 

var redan från början överens om att spelet skulle spelats med hjälp av en dator.  

När gruppen skulle skapa sin storyboard gjorde dom den mycket utförlig. De ritade ner 

varje bana och scen som skulle vara med i spelet från början till slutet. Teckningarna var 

väldigt enkla men hade många detaljer, bland annat förklaringar om hur spelaren skulle 

styra karaktärerna i banorna. Spelarna skulle bland annat få rida genom att använda 

mellanslag för att hoppa, styra hästen med pilarna och gå på eller av hästen med enter-

knappen.  

Gruppen uppgav att de tyckte det var väldigt roligt att göra ett spel. Gruppmedlemmarna 

var även överens om att de skulle båda bli programmerare när de blev äldre.  
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Figur 4: Bilden visar storyboard och anteckningar från spelexempel 2 

5.2.3 Spelexempel 3 

En grupp bestående av två killar skapade ett lite mer strategiskt spel. Deras spel gick ut 

på att spelaren skulle vinna strider och färdas genom en värld på bästa sätt. Spelarna 

fick välja om de ville spela som Oella eller Herm, men beroende på vilken karaktär de 

valde så fick de tillgång till olika egenskaper. Spelaren skulle även få så kallade 

”Experience points” när olika uppdrag utfördes. Gruppmedlemmarna var även väldigt 

måna om vilka vapen som spelaren skulle ha, bland annat pilbåge och svärd.  

Även den här gruppen hade en utförlig storyboard(se figur 5). Genom åtta olika rutor 

förklarade de hur spelet skulle vara uppbyggt. Gruppen var även noga med att skriva ner 

paragrafer om vad som hände i varje bildruta.  

Gruppmedlemmarna berättade att de länge hade velat skapa ett spel, men inte vetat hur 

de skulle gå till väga. En av killarna sa att han tyckte det var roligare att läsa boken ”Sejtes 

skatt” när han visste att han skulle fått skapat ett spel baserat på boken. Pojkarna 

berättade också att de ofta spelade spel på fritiden. 
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Figur 5: Storyboard och anteckningar från spelexempel 3 

5.2.4 Spelexempel 4 

Ytterligare en grupp valde att skriva ner sina idéer i punktform (se figur 6). Gruppen 

bestod av två tjejer. Tjejerna berättade att de tyckte det var svårt att komma på vad som 

skulle hända i spelet. Tillsammans kom dom dock fram till att de ville ha med två scener 

från boken, och att spelhistorien skulle cirkulera kring Oellas halsband. Gruppen 

berättade också att de ansåg att det var viktigt att få med alla karaktärer utifrån boken. 

När de sedan skulle skapa sin storyboard ritade de ner utförliga bilder av händelser som 

skulle ske i spelet. Ovanför varje ruta förklarade dom vad som hände i bilderna. 

Gruppen berättade att de tyckte att det var svårt att bli klar med storyboarden. De hade 

även svårt att få ner sina idéer på pappret, då de ”inte visste hur man bäst ritar scenerna”.  
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Figur 6: Storyboard och anteckningar från spelexempel 4 

5.3 Läsförståelsetesten 

Resultatet från det första läsförståelsetestet som barnen fick göra gav bra resultat. 

Testresultaten visade att barnen hade goda kunskaper inom läsförståelse trots att 

spelmanuset ännu inte hade utförts. Nedan följer en tabell som visar barnens resultat från 

läsförståelsetestet (se tabell 1). 

 

Antal rätt: Antal elever: Antal elever (%): 

0 − − 

1 − − 

2 − − 

3 − − 

4 2 11.1% 

5 − − 

6 − − 

7 1 5.5% 

8 8 44.4% 

9 3 16.6% 

10 3 16.6% 

11 1 5.5% 
Tabell 1: Resultatet från första läsförståelsetestet  

Som tabellen visar var det dock bara en av eleverna som hade alla rätt. Däremot var det 

sämsta resultatet 4 rätt. 

Det vanligaste resultatet var 8 rätt av 11 möjliga. Genomsnittliga resultatet på testet 

ligger alltså på 8,16 korrekta svar.  

Resultatet från det andra läsförståelsetestet skiljer sig en anings från det första (se tabell 

2).  Det sämsta resultatet var 5 rätt av 11 möjliga, alltså ett rätt mer än föregående test 

visade. Det var även fler elever som fick ett fel eller inga fel. Medelresultatet för 
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läsförståelsetest nummer 2 var 8,61 korrekta svar. Resultaten från det andra 

läsförståelsetestet var alltså bättre än resultaten från det första.  

 

Antal rätt: Antal elever: Antal elever (%): 

0 − − 

1 − − 

2 − − 

3 − − 

4 − − 

5 2 11.1% 

6 − − 

7 1 5.5% 

8 4 22.2% 

9 6 33.3% 

10 3 16.6% 

11 2 11.1% 
Tabell 2: Resultatet från andra läsförståelsetestet  

 Följande diagram visar en sammanställning av testerna och hur resultaten skiljer sig 

gentemot varandra(se figur 7).  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Antal
rätt

Sammanställning av testerna

Första testet Andra testet

Figur 7: Diagrammet visar en sammanställning av resultatet från testerna 
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6 Diskussion 
I det här projektarbetet var syftet att genomföra en studie som skulle visa om det var 

möjligt att genom den här metoden kombinera teknologi med läsförståelsen på en 

pedagogisk nivå. Utfallet från studien skulle även kunna berätta om resultatet varit lyckat 

och om det är något som övriga femteklassare i Hallstahammars kommun ska få testa på.  

Metoden som valdes inför projektet har fungerat bra. När jag sökte efter forskning som 

hade utfört likande projekt hade jag svårigheter att hitta något likartat. Det finns mycket 

forskning om huruvida elever bör eller inte bör använda sig av spel i skolan. Däremot 

fanns det nästintill inget om att eleverna skulle skapa egna spel i syfte till att förbättra 

läsandet och läsförståelsen. Det jag hittade var workshoppen skapad av Good och 

Robertson, som hade låtit ungdomar skapa spel och där resultatet visade att elever som 

tidigare inte gillade att skriva plötsligt funnit intresse för det [10]. På grund av 

workshoppens lyckade resultat valde jag att använda mycket utifrån deras metod.  

En stor anledning till varför metoden fungerade var att barnen hade så stor tidigare 

erfarenhet av spel. De hade lätt att se ett spel framför sig, och visste vad som behövdes för 

att spelet skulle lyckas. Detta var även bra då det blev en viss tidsbrist vid skapandet av 

manuset och storyboarden. 

6.1 Tidsbrist 

Ett av de största problemen under det här projektet har som tidigare nämnts varit tiden. 

Eleverna började läsa boken 2 veckor in i projekttiden och var inte klara med boken förrän 

efter fyra veckor. Detta gjorde att skapandet av spelmanuset fick utföras ganska sent in i 

processen. Dessutom var eleverna upptagna med sina vanliga skolprojekt, något som 

gjorde att tiden jag hade med eleverna var begränsad. Det optimala hade varit om jag hade 

haft möjlighet till att ha en heldag med eleverna där vi tillsammans kunde diskuterat 

boken, speldesign och karaktärsskapande. Jag tror även att resultatet påverkats mycket 

av att jag hade så liten tid med eleverna. Hade jag haft ytterligare några timmar hade 

säkert skillnaden mellan de två läsförståelsetesterna skiljt sig mer. Projektets resultat 

hade förmodligen sett annorlunda ut.  

På grund av tidsbristen fanns det även negativa infallsvinklar i valet av metod. De faser 

som workshoppen bestod av skulle behövt mer tid. Vid närmare eftertanke hade det 

kanske varit bättre om workshoppen hade varit uppbyggd på ett annorlunda sätt, där 

eleverna kanske inte fick rita sina storyboards utan haft en större möjlighet till att 

diskutera spelmanuset. Detta skulle kunna göra att eleverna inte la ner lika mycket tid på 

att visualisera spelets manus, utan istället byggde upp det på en djupare nivå. Däremot 

tror jag inte det hade påverkat projektets resultat nämnvärt då eleverna fortfarande hade 

fått arbetat med boken, fast på ett annorlunda sätt. 

6.2 Hypoteser 
En annan intressant aspekt som uppkom utifrån projektet är utfallet från de hypoteser jag 

från början hade. När jag började forska om hur elevers läsförståelsekunskap förändrats 

under åren visade resultaten tydligt att killars läsförståelsekunskaper var sämre än 

tjejernas. När jag sedan gjorde förundersökningen visade det sig att det även stämde på 
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de utfrågade eleverna. Det var en viss skillnad mellan tjejerna och killarnas kunskaper. 

Utifrån det resultatet kan jag dra slutsatserna att klasserna speglade en vanlig klass med 

genomsnittliga kunskaper och erfarenheter av böcker och läsförståelse.  

En annan hypotes jag hade var att killarna skulle spela mer än tjejerna. Hypotesen 

grundade sig mycket i hur bland annat fördelningen inom e-sport ser ut idag [22]. 

Det visade sig dock att uppdelningen i klassen var jämn. Tjejerna och killarna spelade 

ungefär lika mycket. En av mina teorier till detta är att det beror på deras unga ålder. 

Eleverna har växt upp i ett samhälle där teknik och datorspel är en del av vardagen. På så 

sätt har de tidigare könsfördelningen som funnits bland datorspelandet suddats ut. Då 

många spel idag är könsneutrala som exempelvis ”Minecraft”, ”Sims” och ”Simcity” så har 

fler elever testat på spelandet och fastnat för det [20, 23, 24]. Dessutom har eleverna växt 

upp med smartphones, vilket tagit det ”portabla spelandet” till en ny nivå, då eleverna 

konstant kan ha tillgång till en spelmaskin i fickan.  

Dock spelade tjejerna inte lika ofta som killarna gjorde. På så sätt kan man säga att min 

hypotes till viss del stämde, eftersom killarna faktiskt spelar mer än vad tjejerna gör. Dock 

stämde inte hypotesen helt då lika många tjejer spelade spel som killarna.  

En av fördelarna med att eleverna var så erfarna med datorspel var att de visste vad de 

skulle skapa för något. När eleverna fick reda på att de skulle skapa ett datorspel baserat 

på boken uppgav många av dom att de tyckte läsandet blev roligt, då dom fick ett mål.  

6.3 Läsförståelsetesterna 

Utifrån resultatet som presenterades från de två olika läsförståelsetesten kan jag se en 

viss skillnad mellan de olika testen. De elever som hade sämst resultat på första testet 

höjde sina resultat till det bättre. Om man utgår från läsförståelsetesten kan man säga att 

projektet är lyckat. Eleverna har fått arbetat med boken genom användandet av 

teknologiska medel och metoder. Genom detta har även elevernas kunskaper inom 

läsförståelse ökat.  

En annan aspekt på att resultatet från projektet har varit lyckat är baserat på elevernas 

reaktioner. Många elever berättade att de tyckte det var roligt att skapa ett spelmanus, 

och att de gärna skulle göra det flera gånger. En av eleverna berättade även att hon ville 

bli programmerare när hon blev stor.  

6.4 Relaterad forskning 

Som tidigare nämnt har det varit svårt att hitta relaterad forskning under 

projektperioden. Marc Prensky skrev dock en artikel 2002 som handlade om hur lärandet 

måste bli roligare för att motivera elever [25]. Prensky menar att en av de största 

anledningarna till att elevers skolresultat försämras är på grund av att skolan inte är 

tillräckligt rolig. Samtidigt spelar många studenter datorspel. Eleverna uppger att de selar 

spel för att det är utmanande och samtidigt lugnande, och Prensky anser att de är känslor 

som man även borde uppleva i skolans värld.  
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För att lösa motivationsproblemet borde lärarna tänka mer ur en speldesigners synvinkel. 

På samma sätt som en spelutvecklare för att motivera spelaren borde lärarna göra för att 

motivera eleverna. Lektionerna borde utformas till olika spel, som motiverar till lärande.  

Det går att dra paralleller mellan Prenskys forskning och mitt projekt. Lektionen som lät 

barnen skriva sitt eget spel går att se som ett speltillfälle. Eleverna fick bygga upp sin egen 

spelvärld och sedan genom papper och penna formulera hur spelaren skulle gå tillväga 

för att slutföra spelandet. Liksom Prenskys forskning sa blev även eleverna motiverade 

till lärandet [25].   

7 Slutsats 
De slutsatser som går att dra utifrån projektets resultat är att eleverna lärde sig mer 

genom kombinerandet av läsandet och speldesignen. Detta går att se genom att jämföra 

resultatet från de två läsförståelsetesterna. Dessutom var eleverna väldigt entusiastiska 

under skapandet av spelmanuset. Många elever berättade när de läste boken att de såg 

fram emot att få börja göra sina spelmanus. De såg även spelskapandet som en sorts 

”morot” till att få läsa klart boken i tid. Eleverna var snabba med att läsa igenom boken, 

och såg fram emot att få skapa sina spel.  

7.1 Framtida arbeten 

Ett vidare arbete skulle kunna vara att blanda in exempelvis speldesign i olika skolämnen. 

Kan man få in programmering i matematiken och språkundervisningen? Kanske 

spelutvecklingen går att få in i bilden och idrotten? 

Även workshopen skulle kunna utvecklas vidare. Kan den bli längre med fler moment som 

i sin tur kan göra elevernas spel mer utvecklade? Kanske går det att även få in 

programmeringen i läsförståelsen? 
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