
Examensarbete 
Ämneslärarprogrammet 7-9 270hp

Datorspel och lärare

En intervjustudie om lärares perspektiv på datorspel
som pedagogiskt verktyg

Samhällskunskap 15hp

Halmstad 2019-01-11

Johanna Morén



 

Datorspel och lärare 

En intervjustudie om lärares perspektiv på datorspel som pedagogiskt verktyg 

Författare: Johanna Morén 

Handledare: Bo Nurmi & Ulf Petäjä 

Examinator: Kristina Thorell 



Abstract  

This essay focuses on answering the questions; ”How does teachers resonate about computer games 

as an educational tool” and ”Which meaningful themes can be identified from the teachers 

reasoning?”  

To answer these questions I have intervjued four teachers about their perspective and thoughts about 

computer games as an educational tool. I have then analysed their answers to find meaningful 

themes within their reasoning. The results and conclusions to the research questions where that 

teachers resonate different depending on if they have professionals expires with using computer 

games or not. The teachers whom had used computer games were more open and positiv about the 

gainings and profits of using games. And the teachers whom had not used computer games where 

more apprehensive and saw more negativs. But all of the teachers agreed on that cognitive abilities 

like problem solving and student motivation and interest could improve by using computer games 

in school. The themes that were most meaningful was that grading was portraid like a scapegoat, the 

teachers hade a vision that grading would be difficult or impossible and therefor did they not want 

to try using computer games. Another theme were that technology was seen as a problem and an 

obstacle. Time as a resource that could not be traded away was also a meaningful theme because 

many of the teachers spoke about computer games taking much time and in a way that implemented 

that they did not have the time or the knowledge to learn a new study material.  



Innehållsförteckning 

Abstract  2 

1. Inledning 5 

1.1 Bakgrund och problemområde 5 

1.2 Syfte och frågeställningar 6 

1.3 Disposition 6 

2. Tidigare forskning 7 

2.1 Inledning 7 

2.2 Lärarens roll i den digitala lärmiljön 7 

2.3 Datorspels påverkan på elever och deras inlärning 7 

2.4 Studie om datorspel som läromedel i England 8 

2.5 Träna kognitiva förmågor genom spelandet 9 

2.6 Barn och datorer  9 

2.7 Rektorer och lärare om lärospel 10 

2.8 Exempel på datorspel med pedagogisk profil 11 

3. Metod  13 

3.1 Inledning 13 

3.2 Forskningsdesign 13 

3.3 Urval 13 

3.4 Analysverktyg 13 

3.5 Datainsamling 15 

3.6 Tolkning, bearbetning, analys 15 

3.7 Giltighet 16 

4. Resultat 17 



4.1 Begreppen & variation 17 

4.1.1 Digitala läromedel 17 

4.1.2 Digitalt klassrum 19 

4.1.3 Kognitiva förmågor och datorspel 19 

4.1.4 Problemlösning/samarbete  20 

4.1.5 Eleverna intresse & Motivation 22 

4.1.6 Resonemang kring serious games / Lärospel 23 

4.1.7 Lärarens roll 24 

4.1.8 Generella uttryckta fördelar och nackdelar 26 

4.2 Teman 27 

4.2.1 Teknik som hinder och okunskap 27 

4.2.2 Tid som resurs 28 

4.2.3 Måluppfyllelse som syndabock 29 

4.2.4 Lustfylldhet  29 

4.3 Slutsats 30 

5. Diskussion 32 

5. Källförteckning 34 

5.1 Trycktakällor 34 

5. 2 Digitalakällor  34 

Bilaga 1 - Intervjuguide  36 

Bilaga 2 - Transkribering av intervjuerna 38



1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 
I dagens samhälle är digitaliseringen ett faktum och i takt med att utvecklingen accelererar måste 

skolan anpassa sig och hitta nya strategier för att nå fram till eleverna. Den ökade digitaliseringen 

för också med sig ett ökat utbud av diverse datorspel som ofta riktar sig till den målgrupp vi möter i 

klassrummet, ungdomar. Som framtida samhällskunskaps lärare anser jag att det är av yttersta vikt 

att lärarna besitter kunskapen och förutsättningarna för att använda dessa nya digitala läromedel, det 

är i detta intresset ligger för mitt arbete. Datorspel som läromedel eller komplement till 

undervisningen kan upplevas som avskräckande eller oseriös och ett medie som ägs av unga. Då jag 

ser stor potential av att sammanföra datorspel med skolans värld anser jag det viktigt att undersöka 

lärarnas perspektiv. För i skolan är lärarna den aktör som har mest makt över undervisningen och 

därmed är deras perspektiv viktigt och centralt. Jag kommer därför i denna forksningsuppsats 

undersöka undervisande lärares perspektiv på datorspel och dess pedagogiska möjligheter.  

Detta ämne är också relevant att undersöka då regeringen ansåg att digitaliseringen är såpass viktig 

för eleverna att få ta del av så de har tillsammans med Skolverket reviderat läroplanen och 

styrdokumenten. I denna förändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 tillkom det krav om att 

digitaliseringen ska få ta större plats i klassrummet, exempelvis datorspel som pedagogiskt verktyg, 

samt att lärare ska få större kompetens om digitaliseringen och digitala läromedel. Dessa 

förändringar påverkar bland annat ämnet samhällskunskap.  1

Även den vetenskapliga forskningen visar att datorspel bidrar till ökat lärande och höjd motivation 

hos eleverna. Därför är det viktigt att lärarna har god uppfattning och kunskap om datorspel, så de 

kan främja elevernas lärande ytterligare. Ett exempel på en studie som belyser att eleverna främjas 

av datorspel som pedagogiskt verktyg är undersökningen av Kurt Squire. Squires studie gick ut på 

att låta elever spela ett nöjesspel med historisk profil i undervisningen för att sedan genom 

observationer och agera lärare utvärdera om elevernas motivation eller kunskap hade höjts. Squire 

 Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner, Regeringskansliet (2017) https://www.regeringen.se/1

pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/ (Hämtad 16/11-2018)



fann att både elevernas kunskap och motivation höjdes efter att de hade blivit bekanta med det nya 

arbetssättet.  2

Digitaliseringen har fått stor uppmärksamhet under senare år och som samtidigt fått ta större plats i 

media. Att samhället och media intresserar sig för datorspel i skolan är något positivt då det kan 

bidra till att forskningen drivs framåt för ett samhällsbehov är identifierat. Följande citat kommer 

från just en sån artikel och citatet innehåller en väldigt enkel fråga men med ett komplext svar: 

”Barn och ungdomar spelar mängder av datorspel för nöjes skull, varför inte låta de spela ett spel 

som är lärande?” Citatet kommer från Ulf Dackemark som är styrelseordförande i det 

datorspelsutvecklande företaget Ludosity Learning. Dackemark berättar i en artikel om hur hans 

företag har utvecklat ett pedagogiskt spel som har tydliga kopplingar till inlärning och 

styrdokumenten. Detta spel testkörs av två kommuner och han hoppas att det ska bli fler.  Som jag 3

nämnde är frågan i citatet enkel men med ett komplext svar. Efter arbetet med denna uppsats hoppas 

jag kunna bidra med några svar utifrån mina frågeställningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna studies syfte är att synliggöra lärares syn och resonemang kring datorspel som pedagogiskt 

verktyg. Följande frågeställningar kommer därmed besvaras i uppsatsen. 

-  På vilket sätt resonerar undervisande lärare kring datorspel som pedagogiskt verktyg?  

-   Vilka huvudsakliga meningsfulla teman går att identifiera utifrån lärarnas resonemang? 

1.3 Disposition 
Denna uppsats kommer vara strukturerad i fyra delar, tidigare forskning, metod, resultat/analys och 

diskussion. I första delen finns inledningen samt relevant forskning för att ge tyngd och relevans för 

mitt resultat. Den tidigare forskningen kommer också ligga till grund för mitt analysverktyg. I andra 

delen kommer metoden presenteras och motiveras, i tredje delen kommer det analyserade resultatet 

av den insamlade empirin presenteras. I sista delen finnes diskussionen där jag kopplar ihop den 

tidigare forskningen till de teman jag funnit samt konkretiserar några exempel hur datorspel kan 

användas i samhällskunskapsundervisningen i skolan utifrån ett pedagogiskt perspektiv.  

 Kurt D. Squire (2004) Replaying history: learning world history through playing Civilization III. Diss, 2

School of Education - Indiana University 

 Furubacke, H (2016) Deras datorspel ska hjälpa högstadieelever i skolan. DiGital . Hämtad https://3

digital.di.se/artikel/deras-datorspel-ska-hjalpa-hogstadieelever-i-skolan 26/11-2018



2. Tidigare forskning 
2.1 Inledning 
Detta kapitlet kommer belysa existerande forskning som kan relateras till denna forsknigsuppsats. 

Underrubriker används för att ge struktur och tydlighet till läsaren.  

2.2 Lärarens roll i den digitala lärmiljön 
Då läraren roll är centralt i denna uppsats kommer jag här presentera etablerad forskning om just 

lärarens betydelse i digitala lärmiljöer. 

Forskaren i utbildningsvetenskap Anders Kluge och docenten i utbildningsvetenskap Ingeborg 

Krange samt professorn i teknik Sten Ludvigsen har forskat kring lärarens roll i ett digitaliserat 

klassrum. De redogör för sina studier som bygger på observationer där eleverna fått använda 

digitala läromedel och fokuserat på hur lärarens betydande roll förändras och påverkats av detta. 

Författarna menar att det är av stor vikt att de digitala hjälpmedel är strukturerade för att främja 

lärandet hos eleverna. Resultatet av studien var att eleverna kunde tillgodose en stor mängd kunskap 

genom att kombinera digitala lärmiljöer och mer traditionella läromedel så som böcker. Men 

författarna såg också att lärarens roll ersattes inte av den digitala lärmiljön, tvärtom visade 

forskningen att lärarens betydelse ökade när eleverna presenterats med ett digitalt läromedel. Dock 

skedde en förändring i lärarens roll då den skiftade från att bara förmedla kunskap till att stötta och 

strukturera arbetet för eleverna. Författarnas slutgiltiga reflektioner är att det är väsentligt att läraren 

engagerar sig och förstår sig på de digitala lärmiljöerna för att i sin tur kunna engagera och stötta 

eleverna på deras resa mot kunskap.      4

2.3 Datorspels påverkan på elever och deras inlärning 
Då denna uppsats har stort fokus på lärare och skolan anser jag det väsentligt att presentera 

forskning om hur ett datorspel har använts i ett undervisningssyfte och hur detta påverkade såväl 

inlärning som elevernas intresse.  

Professorn Kurt Squire har gjort tre omfattade experiment på tre olika grupper elever. Experimenten 

varade från en vecka till en månad beroende på vilken case study som granskas. Squire lät eleverna 

 Klunge, Anders & Krange, Ingeborg & Ludvigsen, Sten (2014) , Lärarens roll och design av 4

lärandemiljöer. i Lärare i den uppkopplade skolan, 1. uppl. Lantz-Andersson, Annika & Säljö, Roger (red.), 
Gleerup, Malmö, 2014



spela det populära datorspelet Civilazation III i historieundervisningen, datorspelet blev till ett 

läromedel. Squire var intresserad över att se hur detta påverkade elevernas inlärning, hur de lär sig 

och vad de lär sig. Han använde sig av observationer, videokamera samt agerade som lärare för att 

få fram sitt resultat. Resultat Squire kom fram till var att i början av studien var det svårt för både 

lärare och elever att förstå sig på spelet och hur det skulle kunnat användas som ett pedagogiskt 

verktyg. Många elever behövde hjälp rent strukturellt från läraren för att förstå hur spelet skulle 

spelas. Efter första veckan såg Squire dock en vändning i attityden, eleverna började ställa 

komplexa frågor som kunde kopplas till både historia ämnet och geografi ämnet samtidigt som de 

spelade. Squire såg också att elevernas intresse samt motivation växte då de satte upp personliga 

mål med spelet och ville lära sig mer för att vinna. Några av de diskussioner som eleverna hade 

handlade om kolonialiseringen av Amerika som uppkom när de fick spela igenom denna historiska 

händelse i Civilazation III. Då Civilazation III bygger på att spela om historien och återuppleva 

historiska event menar Squire att detta ökar och bidrar till inlärning samtidigt som elevernas intresse 

höjs. Sammanfattningsvis menar Squire att datorspel som Civilazation III främjar elevers 

motivation och intresse. Squire fastslå också att om datorspel används på ett korrekt sätt och har en 

tydlig pedagogisk tanke bakom spelandet så ökar inlärningen och kunskapen.  5

2.4 Studie om datorspel som läromedel i England 
Professorerna McFarlane, Sparrowhawk och Heald genomförde en omfattande studie om 

användandet av datorspel i undervisningen. Deras syfte var att se om datorspel kan fungera som 

pedagogiskt verktyg i en riktig skola. De lät tolv skolor, lågstadieskolor och högstadieskolor,  i 

England testa tjugofyra olika spel i undervisningen med varierande pedagogisk profil. Vissa av 

spelen var helt skapta som nöjesspel och vissa hade mer tydlig pedagogisk koppling men alla kunde 

kopplas till läroplanen. De intervjuade lärarna för att få fram ett resultat om hur effektiva spelen var 

för att lära eleverna det innehåll i läroplanen som spelen var ämnade att lära ut. Resultat blev att få 

lärare ansåg att spelen hade hjälp eleverna lära sig något som kunde relateras till läroplanen. Dock 

drog också McFarlane, Sparrowhawk och Heald en annan intressant slutsats som kan relateras till 

mitt arbete. Nämligen att desto äldre klasserna blev ju mer negativt inställda blev lärarna till spel 

som undervisningsverktyg. De lärare som undervisade på lågstadiet visade minde motstånd och var 

 Kurt D. Squire (2004) Replaying history: learning world history through playing Civilization III. Diss, 5

School of Education - Indiana University  



generellt öppnare för tanken på datorspel i undervisningen. Medans de lärare som undervisade på 

högstadiet var mer negativa och kunde inte så några vinster i att använda datorspel.  6

2.5 Träna kognitiva förmågor genom spelandet 
Professorn och docenten i pedagogik Jonas Linderoth har tagit fram vilka förmågor som 

datorspelande lär oss. Han menar på att även fast spelen inte används i ett strikt pedagogiskt syfte så  

utvecklar de alltid våra kognitiva förmågor vilket Linderoth anser är positivt. Exempelvis anser han 

att förmågan att lösa problem samt metakognitiva förmågor tränas. Han menar också att den 

spatiala förmågan tränas vilket bygger på perception och rumsuppfattning. Linderoth presenterar en 

studie för att stödja hans argument där en grupp barn fick spela ett spel under en viss tid och en 

grupp barn inte spelade spel. När eleverna sen skulle lösa några skoluppgifter presterade eleverna 

som spelat datorspel innan testet både snabbare och bättre än gruppen som inte spelat. Slutsatsen 

blev att datorspelande förbättrar och stärker kognitiva förmågor och därmed bör användas i 

undervisningen.  7

2.6 Barn och datorer  

Etnologen och forskaren Barbro Johansson har i sin avhandling forskat kring barns relation med 

datorer. Hon har observerat och intervjuat 101 barn mellan åldrarna 7-12år på två olika skolor samt 

vissa föräldrar och lärare. Johansson fann genom intervjuerna att både barn och föräldrar har en god 

inställning till datorer och många föräldrar kunde se en pedagogisk fördel i att barn får använda 

datorer från en låg ålder. Enligt föräldrarna är datorer något som nödvändigt för barnen och deras 

framtid medans barnen själva bara uttryckte glädje och såg ett underhållningsvärde i datorerna. 

Johansson pekar också på att datorer utvecklas barnens lekkultur då de ställs inför problem som 

måste lösas genom samarbete eller strategi och Johansson menar att det är positivt att barnen får öva 

på dessa förmågor i ung ålder. Johansson diskuterar också hur barn påverkas av datorspelens 

våldsamma inslag. Hon fann att barnen förstår att datorspelen är en simulation och inte på riktigt. 

Hon fann också att situationerna som barnen möter i datorspel ofta är präglade av lek och fantasi 

och även fast de ibland blir våldsamma så skiljer de sig inte mycket åt från barnens egna påhittade 

 McFarlane, A, Sparrowhawk, A & Heald, Y. (2002). Report on the educational use of games. TEEM 6

(teachers evaluating educational multimedia) http://questgarden.com/84/74/3/091102061307/files/
teem_gamesined_full.pdf Hämtad 19/11-2018

 Linderoth, J (2004). Datorspelandets mening: bortom idén om den interaktiva illusionen . Diss. Göteborgs : 7

Universitet sid 20-30



lekar. Slutsatsen Johansson drar är att barndomen idag inte påverkas negativt av IT revolutionen 

utan att barn idag har funnit en ny lekplats genom datorerna.  8

2.7 Rektorer och lärare om lärospel 

Docenten Björn Berg Marklund har gjort en omfattande studie under ett år med syfte att se hur 

skolans organisation och aktörer kan påverka användandet av pedagogiskadatorspel. Med detta 

menar han hur exempelvis rektorer och lärare påverkar skolans användning av datorspel. Elever i 

mellanstadiet och högstadiet har exempelvis fått spela MinecraftEDU som är en pedagogisk 

motsvarighet till det populära spelet Minecraft. Han intervjuade både lärare och rektorer 

kontinuerligt och genomförde också observationer när eleverna fick testa datorspelet för att få en 

komplett bild över situationen. En lärare berättar i en av intervjuerna att hen ser potential i att 

använda dataspel i undervisningen men att det krävs att tankarna om vad ett klassrum egentligen är 

revideras om för enligt läraren kräver datorspel att både lärare och elev har ett öppet sinne. Tre 

andra lärare utryckte att de anser att om det inte görs på rätt sätt så kommer datorspel leda till större 

arbetsbelastning för läraren då de själva måste bemästra spelet och hjälpa eleverna förstå de 

fundamentala grunderna. En rektor var orolig för att lärospelen skulle ta över undervisningen och 

genomsyra organisationen på ett sådant sätt att lärare inte länger undervisade utan att spelen tog 

över den rollen. Flera rektorer menade också att den ekonomiska aspekten inte kan ignoreras då de 

menar på att det är dyrt att införa datorspel i skolan. Dessa tankar som både rektorer och lärare hade 

var ett återkommande tema genom flera av intervjuerna som Marklund höll i. Slutsatsen Marklund 

drog var att lärospel kan vara användbara och det finns potential i dem. Om de används på rätt rätt 

och får utvecklas ordentligt, då krävs det också att skolan som organisation med rektor och lärare 

har förståelse för vad lärospelet går ut på. Han menar också på att spelet inte bara kan spelas utan att 

läraren måste stötta och hjälpa eleverna för att synliggöra lärandet.  9

 Johansson, B (2000). Kom och ät! Jag ska bara dö först- datorn i barns vardag . Diss. Göteborgs : 8

Universitet

 Marklund, B (2015) Unpacking Digital Game-Based Learning: The complexities of developing and using 9

educational games. Diss. University of Skövde. ISBN 978-91-981474-8-3 (https://www.diva-portal.org/
smash/get/diva2:891745/FULLTEXT01.pdf) 



2.8 Exempel på datorspel med pedagogisk profil 
Som avslutning på kapitlet om tidigare forskning kommer jag presentera några datorspel som kan 

användas i undervisningen. Då detta är en uppsats i samhällskunskap och lärarna jag har intervjuat 

är samhällskunskapslärare kommer spelen att kopplas till läroplanen i samhällskunskap för 

grundskolan.  10

Det första spelet jag kommer presentera har jag själv använt i undervisningen. Spelet kallas 

Rättegångsskolan och är skapad av Brottsoffermyndigheten och är komplett med en 

lärarhandledning. Spelet är enkelt och roliga för eleverna som får spela sig igenom från att ett brott 

begås till att rättegången är slut i domstol. Eleverna kan spela själva om det finns tillgång till datorer 

/iPads eller så kan läraren spela på sin dator som sen projiceras upp på storskärm. Den koppling till 

läroplanen som jag gör är att spelet berör och konkretiserar följande centralt innehåll; 

”Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning 

påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och 

brottsoffers situation”. Då rättssystemet konkretiseras och eleverna kan själva kika på de olika 

delarna i den samt hur det är att vara ett brottsoffer är koppling till läroplanen självklar i detta spel. 

 11

Nästa datorspel heter ”Mot alla odds” som är gjort av UNHCR, FN:s flyktingorgan, och är ett spel 

där eleverna får spela en flykting som flyr från sitt hemland och sedan hur resan mot integrering i 

Sverige går till. Spelet berör också de mänskliga rättigheterna och jobbet FN gör, en färdig 

lärarhandledning finns också att använda. Detta spel kan användas som en ögonöppnare för 

eleverna och bidra med en verklighetsförankring som är svår att få till utan den visuella hjälp som 

spelet bidrar med. Spelets koppling till läroplanen är; ”Immigration till Sverige förr och nu. 

Integration och segregation i samhället.” då spelet berör både immigration, integration och 

segregation. Samt det centrala innehållet ”Olika organisationers arbete för att främja mänskliga 

rättigheter” & ”Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen” blir belyst genom att 

 Samhällskunskap, Skolverket. Hämtad 17/12-2018 vid: https://www.skolverket.se/undervisning/10

grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-
forskoleklassen-och-fritidshemmet 

 Rättegångsskolan, Brottsoffermyndigheten. Hämtad 17/12/2018 via: http://www.rattegangsskolan.se/ 11



exempelvis eleven får spela en flykting i ett land där både kvinnlig rösträtt samt homosexualitet är 

förbjuden. Elevens karaktär i spelet får ta ställning till detta och i de val eleven gör i spelet kommer 

det upp små faktarutor som berättar om hur de mänskliga rättigheterna kränks i olika delar av 

världen utifrån de val eleven tagit i spelet.  Senare i spelet får också eleven spela hur det är att 

komma till Sverige som flykting, tex söka jobb eller bostad. Så det centrala innehållet ”Skillnader 

mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och 

välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.” blir också belyst genom spelet. Så spelet är både 

interaktivt för eleven men bidrar samtidigt med många faktakunskaper som sedan kan användas 

som diskussionsunderlag i helklass.  12

Virtuel Reality kallas vanligtvis VR och betyder att spelaren med hjälp av ett par speciella glasögon 

får illusionen att vara på en helt annan plats. Personen kan röra sig och interagera i den virtuella 

värden utan att behöva flytta sig från exempelvis sitt klassrum. Och även fast VR tekniken är 

otroligt dyr så kommer den om några år antagligen vara billigare och då göra det möjligt att 

användas som ett läromedel. Då skulle exempelvis eleverna kunna vara med live i riksdagen för att 

se hur olika politiska beslut fattas och få uppleva debatter från klassrummet. Detta hade kunnat vara 

ett moment i det centrala innehållet ”Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, 

regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper 

och samhället i stort. Sveriges grundlagar.”, så istället för att åka upp till Stockholm kan eleverna 

uppleva riksdagen från klassrummet. 

 Välkommen till Mot alla odds! UNHCR (2005) Hämtad 17/12-2018 via: http://www.motallaodds.org/ 12



3. Metod  

3.1 Inledning 
Detta kapitlet kommer innehålla information om den valda metoden samt tillvägagångssätt.  

3.2 Forskningsdesign 

Jag har valt att använda mig utav intervjuer med lärare för att få svar på min frågeställning. Genom 

att välja intervju som metod ger det mig chansen att få djupare svar och få en bild över lärarnas 

perspektiv på datorspel. Jag har valt att utgå ifrån en halvstrukturerad intervju då detta både ger 

struktur men även flexibilitet. Strukturen anser jag är viktig då jag utgår från mitt analysverktyg 

gällande den tidigare forskningen, så strukturen medför att jag får med alla aspekter från den. 

Flexibiliteten gör så att de intervjuade själva till viss grad styr intervjun och att jag har chansen att 

ställa följdfrågor. En helt strukturerad intervju hade gett mig för lite svängrum för att utforska de 

intervjuades svar och en helt ostrukturerad intervju hade inte lyckats få med alla delar i mitt 

analysverktyg. Därför anser jag att den halvstukturerade designen är det bästa alternativet för just 

denna studie.  13

3.3 Urval 
Intervjuerna genomfördes alla på samma högstadieskola, dock under olika dagar, i decembermånad. 

Skolan som lärarna jobbade på har jag själv arbetserfarenhet ifrån vilket gjorde kontakten med 

lärarna enklare och mindre spänd. Fyra lärare som alla undervisade samhällskunskap, historia och 

religion intervjuades. Anledningen till att jag ville ha lärare i dessa ämnen är för att det är den 

sortens lärare jag själv utbildar mig till att bli, så den kopplingen var relevant. För att få variation i 

mitt urval är de intervjuade lärarna av olika kön och åldrar. Den yngsta är tjugosju och den äldsta är 

femtio.  

3.4 Analysverktyg 
Då den valda metoden för denna forskning är att genomföra intervjuer med lärare kommer jag 

presentera vad mina intervjuer och därmed analysen efteråt kommer bygga på. För enligt professorn 

 Hjerm, M & Lindgren, S & Nilsson, M (2014)  Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, upplaga 2. 13
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i pedagogisk psykologi Steinar Kvale och hans medförfattare Svend Brinkmann, professor i 

allmänpsykologi och kvalitativ metod, är det av stor vikt att det finns ett etablerat analysverktyg 

innan intervjuerna sker. Om inte riskerar man att ställa frågor som inte går att analysera eller som 

inte är relevanta för forskningsfrågan.  14

Jag har valt att basera mitt analysverktyg och därmed min intervju på den tidigare forskningen för 

att funna förankra intervjusvaren i forskning. Grunden för analysverktyget kommer ligga i uttagna 

begrepp från den presenterade tidigare forskningen som också är relevanta för att få svar på min 

frågeställning angående hur lärare resonerar kring datorspel som pedagogiskt verktyg. Begrepp 

syftar på specifika ord eller andra ämnen som anses sammanfatta eller representera forskningen.  

Första begreppet som jag finner intressant att fråga lärarna om kopplar jag till forskningen av 

Kluge, Krange och Ludvigsen (2014) där de talar om det digitala klassrummet. Just det digitala 

klassrummet är något som jag tror kommer vara väldigt intressant att fråga lärarna om, tex hur de 

ser på det digitala klassrummet eller vad det betyder för dem. Andra begreppet, pedagogiska 

verktyg, till mitt analysverktyg är taget från forskningen av Squire (2004). Då datorspel kan 

användas som pedagogiskt verktyg är detta av relevans att fråga lärarna om och få deras perspektiv. 

Squire (2004) beskriver också hur elevers intresse och motivation påverkas av dessa verktyg så det 

kan också vara av intresse att fråga, exempelvis hur läraren tror att datorspel påverkar elevers 

motivation.  

Begreppet kognitiva förmågor som Jonas Linderoth (2004) belyser i sin forskning är jag också 

intresserad av att undersöka hur lärarna ställer sig till, alltså om de kognitiva förmågorna kan tränas 

via datorspel som Linderoth hävdar. Ett annat begrepp som jag anser värd att fråga om är begreppet 

samarbete eller strategi, då Johansson (2000) anser att detta är något som främjas genom att barn får 

interagera med datorer från en ung ålder. Avslutningsvis sticker begreppet lärospel, serious games, 

ut från Marklunds (2015) forskning där spelet MinecraftEDU användes i skolan. Att fråga lärare 

som deras perspektiv på Marklunds upplägg och ge MinecraftEDU som konkret exempel tror jag 

kommer vara väldigt intressant och givande för min frågeställning.  

 Kvale, S & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, upplaga 3 , Studentlitteratur, Lund, 2014 14
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Det är också av intresse att fråga lärarna frågor gällande begreppet lärospel, alltså spel kopplade till 

läroplanen, som tas upp i McFarlane, Sparrowhawk och Heald (2002) då lärarnas uppdrag 

cirkulerar till stor del runt läroplanen. Gällande själva läroplanen finns det många nya tillägg till den 

som började gälla 1 juli 2018 som handlar om just digitalisering där datorspel räknas in. 

Exempelvis att eleverna ska få ökad digital kompetens och få använda digitala verktyg. Detta är 

också av stort intresse att fråga lärarna om, tex om de tror att datorspel skulle kunna användas som 

ett av de digitala verktyg som nu står med i läroplanen. I den nya revidering från Skolverket står det 

också att lärare ska ha kunskap och kompetens om digitala verktyg så detta ger ytterligare relevans 

till att fråga lärarna frågor om deras syn på läroplanen och datorspel.  15

3.5 Datainsamling 
Jag valde att intervjua lärarna enskilt för att eliminera att de skulle påverka varandra i sina svar. För 

att dokumentera intervjun användes ljudupptagning under hela intervjun samt jag förde vissa 

anteckningar för att skriva ner direkta tankar eller viktigare formuleringar. Ingen form av 

filminspelning användes då detta inte var nödvändigt för att få svar på min frågeställning samt för 

att undvika att lärarna skulle känna sig obekväma under intervjun. 

3.6 Tolkning, bearbetning, analys 
Direkt efter intervjuerna transkriberade jag dem ord för ord för att ha detta som stöd för mitt 

resultat. Då intervjuguiden byggde på mitt analysverktyg så kommer intervjuerna att analyseras 

efter analysverktyget. Intervjuerna bearbetades också utifrån de olika begreppen från 

analysverktyget, tex kognitiva förmågor, för att sedan se om det fanns olika variationer i svaren 

gällande begreppen. Avslutningsvis tematiserades lärarnas svar för att kunna se likheter och 

skillnader, viktiga och meningsfulla citat togs också ut för att stärka de utvalda teman. När det 

gäller att ta ut meningsfulla tankar används något som kallas meningskoncentration. Det är när en 

lång intervju sammanfattas till några få meningar och sedan meningstolkas innehållet för att få fram 

gömda och synliga strukturer och variationer i svaren. Som stöd till analysen har jag alltså tagit ut 

meningskoncentrationen och lagt in det i ett exellark för att få en klar överklick över intervjuerna.  

 Skolverket (2018) Digital kompetens i skolan, senast uppdaterad 8 oktober 2018. (hämtade 28/11-2018 15
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Analysen görs alltså genom att intervjuerna analyseras och därefter tematiseras, detta kommer 

sedan presenteras i resultatet.  16

  

3.7 Giltighet 
Det är viktigt att både validiteten och reliabiliteten är hög för att få fram ett trovärdigt resultat. 

Utifrån frågeställningen; ”På vilket sätt resonerar undervisande lärare kring datorspel som 

pedagogiskt verktyg?” har den valda metoden, intervju, mycket hög validitet. För den är relevant 

för att besvara frågeställningen. Valet av att intervjua lärare instället för att göra en enkätstudie ger 

också höger validitet för frågeställningen kräver djupare svar som inte går att utläsa ur en enkät. 

Reliabiliteten anser jag också vara hög för att de lärarna som intervjuades är oberoende av varandra, 

men gav lika svar på många frågor, så deras pålitlighet och konsistens är stor. Alla lärarna 

tillfrågades enskilt om de ville medverka i studien och kunde inte på något sätt påverka varandra, 

något som annars kan påverka reliabiliteten negativt. Att samtliga lärare är lärare i bland annat 

samhällskunskap ser jag också som positivt då denna uppsats utfår ifrån samhällskunskap. En annan 

faktor som gör reliabiliteten hög är att intervjuerna inte filmades och att lärarna är anonyma, detta 

minskar risken för att svaren inte är tillförlitliga och därmed höjs reliabiliteten. En brist i min metod 

som hade kunnat förbättra reliabilitet är om jag hade lyckats intervjua fler lärare för att få mer 

empiri. Men på grund av tidsbrist avböjde några lärare till att medverka. Överlag anser jag att denna 

uppsats har hög validitet och hög reliabilitet.  

 Kvale, S & Brinkmann, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2009 16
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4. Resultat 
Detta kapitel kommer bestå av två delar. Första delen kommer bygga på de olika begreppen från det 

teoretiska analysverktyget samt variationer och spridningar i lärarnas svar. Genom detta kommer 

lärarnas resonemang och perspektiv att klargöras, alltså kommer frågeställning ett att besvaras. 

Under andra delen kommer meningsfulla teman utifrån första delen att presenteras. Tematiseringen 

är framtagen genom analysen av resultatet och kommer besvara frågeställning två.   

4.1 Begreppen & variation 

4.1.1 Digitala läromedel 

Första begreppet som lärarna frågades om i intervjuerna var om de använder digitala verktyg i sin 

undervisning och isåfall på vilket sätt. Som följdfråga fick lärarna berätta och beskriva hur de tyckte 

det fungerade att använda det digitala läromedlet de använde. Alla lärare berättade i intervjuerna att 

de använder någon form av digitala läromedel i sin undervisning. Lärare 1 uttrycker att det fungerar 

bra och uttryckte att det var positivt med digitala läromedel i framförallt samhällskunskap då det 

materialet snabbt blir utdaterad och omodernt. Lärare 1 sa följande ang just digitala läromedel i 

samhällskunskap;  

Ja det följer ju samhället som stort, det är ju mer digitalt i allting. Och läromedel som är 
digitala uppdateras ju på ett annat sätt än böcker, framför allt i ämnen som 
samhällskunskap så kan läroböckerna bli ganska omoderna fort. Så på så sätt tycker jag 
det är bra.  

Dock berättade lärare 1 att det kan fungera mindre bra med digitala läromedel när tekniken strular. 

Lärare 2 berättar också under intervjun att digitala läromedel är bra pga att det är modernt och nytt, 

lärare 2 uttrycker att hen gillar att testa nya grejer och är öppen för förändring. Dock säger också 

lärare 2 att det är en nackdel att tekniken strular, såhär uttrycker lärare 2 sig ang tekniken;  

Det är väl just det med nätet som skapar problem, nätet krånglar eller problem med deras 
inloggningar. Lite sånna lite mer tekniska grejer ger problem 

Lärare 3 berättar att hen använde mycket och ofta digitala läromedel i sin undervisning och berättar 

också att hen har använt datorspel i undervisningen under flera tillfällen. Lärare 3 beskriver ett 

arbetsområde där eleverna fick spela Simcity och bygga upp en så hållbar stad som möjligt i ämnet 



geografi. Även fast lärare 3 har använt mycket digitala läromedel och spel så nämner hen inget om 

att tekniken är ett hinder. Dock uttrycker lärare 3 att det tar mycket tid att använda spel i 

undervisningen, såhär beskriver lärare 3 fördelarna och nackdelarna hen såg under arbetsområdet 

med Simcity; ”Fördelarna var att de fick se hur svårt det var, nackdelarna var att det tar för mycket 

tid”. Under intervjun betonar lärare 3 med både kroppsspråk och tonläge att just tidsaspekten var en 

stor nackdel. Lärare 4 arbetar mycket med småspel och appar i sitt klassrum, mycket i ämnet matte, 

och anser att detta fungerar bra. Men även lärare 4 uttrycker att tekniken kan vara ett problem och 

att hen upplever att eleverna blir frustrerade när tekniken inte fungerar. Såhär säger lärare 4 om just 

tekniken kopplat till datorspel;  

En annan tanke är att det tekniska måste fungera! För om det inte fungerar så blir 
eleverna frustrerade så skolorna får se till att inte snåla med tekniken. För annars äter det 
bara tid och är helt värdelöst. 

Lärare 4 uttrycker också att hen är skeptisk till att använda för mycket digitala läromedel i 

undervisningen. Exempelvis reflekterar hen om tankar kring att bara låta eleverna klicka på en iPad 

kanske inte är jättebra i förlängningen, i följande citat förklarar lärare 4 sina tankar;  

Jag tänker att bara sitta och klicka kanske inte är så superbra i förlängningen. För det blir 
en annan rörelse och ett annat minne i hjärnan, när man gör andra rörelser. Man kopplar 
ju inte röresleminnet och då blir det ett annat minne. Så jag tror att man ska vara 
hälsosamt skeptisk faktiskt. 

Utifrån detta citatet går det att utläsa att lärare 4 anser att hen har ett någorlunda skeptiskt 

perspektiv.  

Generellt var det inte jättestor variation eller spridning i svaren gällande just om och hur lärarna 

använde digitala läromedel då alla använde det på något vis. Dock var det bara två lärare som hade 

använt sig av datorspel i undervisningen och hade beprövad erfarenhet om detta. Men den variation 

i svaren från lärarna som stod ut mest genom min analys var att lärare 1 och 2 som inte testat 

datorspel tryckte mycket på att tekniken var ett hinder och uttryckte sig negativt om teknik. Medans 

lärare 3 som använt mycket datorspel inte uttryckte detta problem. Lärare 1 och 2 uttryckte också 

att digitala läromedel är positivt för det följder en digitala utvecklingen i samhället, något som 

lärare 3 och 4 inte uttryckte sig om. Lärare 4 var den enda som talade och reflekterade om hur 



elevernas rörelseminne kan påverkas av att bara använda digitala läromedel och tryckte på att hen 

ansåg att det är viktigt att vara lagom skeptisk till att bara använda teknik som enbart kräver 

fingertryck på en iPad.  

4.1.2 Digitalt klassrum 

När lärarna blev tillfrågade om de visste vad det digitala klassrummet var svarade både lärare 1 och 

2 att de inte hade hört talas om det. De kunde inte heller försöka att förklara det och hade svårt att 

förstå efter jag förklarat. Dock lärare 3 hade hört talas om det och berättade länge hur hen var nära 

att få pengar och resurser till att bygga ett helt digitalt klassrum när skola renoverades. Lärare 3 var 

mycket positivt inställd till detta och berättade om andra skolor som använt ett digitalt klassrum 

med goda resultat. I slutändan fanns dock inte resurser att bygga ett digitalt klassrum berättade 

lärare 3, men var fortfarande intresserad av att bli mer digital. Lärare 4 visste också vad det var men 

använde det inte själv, men berättade att kollegor på skolan använde det och hen hade blivit 

intresserad av att testa.  

Den enda spridning och variation gällande detta begrepp är att lärare 1 och 2 visste inte vad det 

digitala klassrummet var och lärare 3 och 4 hade kunskap och erfarenhet om det. Då ingen av 

lärarna talade särskilt länge om detta begrepp utan började prata om annat var det svårt att analysera 

mer utav detta begrepp.  

4.1.3 Kognitiva förmågor och datorspel 

Lärare 1 var positivt inställd till att kognitiva förmågor kan tränas, som exempel beskrev lärare 1 

också den kommunikativa förmågans utvecklings potential. Dock berättar lärare 1 att hen är osäkert 

på exakt hur det kan tränas när jag bad lärare 1 utveckla sina tankar. Lärare 1 uttryckte att hen var 

för dåligt insatt i datorspel för att kunna ge en förklaring. Lärare 2 var mer kluven och kunde se hur 

förmågorna skulle tränas men också hur det inte skulle träna andra förmågor. Såhär uttrycker sig 

lärare 2 om kognitiva förmågor och datorspel;  

Det tränar ju på andra grejer än vad man inte tränar annars. Bildliga minnet tänker jag, 
och att få andra strategier. Men sen nackdelen är att det kanske blir lite snävt, tex att det 

inte tränar att läsa, prata med någon fysisk. 



Lärare 2 uttrycker alltså att datorspel kan träna vissa förmågor, tex det bildliga minnet och ett 

strategiskt tänkande. Men att det inte kan träna alla förmågor, så som att tala eller läsa. Lärare 3 var 

mycket positiv till att kognitiva förmågor kan tränas genom datorspel. Både personliga argument 

och beprövad erfarenhet lades upp, tex att lärare 3 hade upplevt att om en grupp killar får spela ett 

datorspel så utvecklas deras tänkande vilket märks om de får lösa en uppgift i skolan tillsammans 

efter spelandet. Lärare 3 var också positiv till att låta eleverna spela datorspel och uppmuntra dem 

att spela datorspel hemma då detta utvecklar tänket, samt att många spel idag är historiskt korrekta 

enligt lärare 3. Lärare 4 var mer skeptisk och hade genom beprövad erfarenhet hittat en dimension 

av vad datorspel inte tränar. För enligt lärare 4 tränas inte eleverna till att få reflektera och tänka, 

utan det blir ett stressande moment för dem att vinna över spelet eller jaga nästa belöning. Ett citat 

från lärare 4 som sammanfattar hens tankar är följande;  

Ja det tror jag till viss del, sen är det mycket uthållighet tänker jag som man inte tränar. 
För oftast får man ju en snabb belöning. Sen är det ju att man får belöningar belöningar 
och belöningar hela tiden, då tänker jag att en fara i det är att man kanske inte känner att 
den inre belöningen inte finns utan det är den yttre belöningen hela tiden. Tex nu fick jag 
den där diamanten och den badbollen så det är ju såna belöningar som dom får 
småbarnen. Medans den inre belöningen man får när man suttit och kämpat med något 
länge kanske inte finns. 

Variationen och spridningen i lärarnas svar är som störst när jag analyserades deras inställning. 

Lärare 1 och 3 var både positiva och trodde att kognitiva förmågor kan tränas. Dock visste inte 

lärare 1 hur och berättade att hen inte var insatt. Men lärare 3 som har erfarenhet om datorspel var 

övertygad att det kan tränas och gav exempel på hur. Dock fanns spridningen i att lärare 2 och 4 inte 

var övertygade om att det kan tränas. Exempelvis lärare 2, som inte testat datorspel, ansåg att det är 

för snävt och att det fysiska går förlorat. Lärare 2 kunde ändå se att andra strategier tränas, men att 

det inte är ett komplett läromedel för att träna alla förmågor. Lärare 4 som har använt datorspel gav 

ett utvecklat svar där hen pratar om inre och yttre belöning och hur det påverkar eleverna när de 

spelar. Just denna aspekten var det ingen annan lärare som talade om och lärare 4 var unik i detta.  

4.1.4 Problemlösning/samarbete  

Lärare 1 uttryckte sig positivt till att problemlösning och samarbete mellan eleverna kan tränas 

genom datorspel. Detta grundades i att lärare 1 ansåg att datorspel alltid spelas ihop eller att 



spelarna på något sätt samarbetar när de spelar, det kan vara att de samtalar eller hjälper varandra. 

Ett direkt citat från lärare 1 är följande;  

Samarbetsförmåga tror jag faktiskt skulle kunna fungera för det gör de ju på ett sätt när de 
spelar, det tror man ju inte att de har kontakt och samarbetar men det har dom ju. Så det 
tror jag absolut att det skulle kunna vara bra 

 Lärare 2 ansåg också att samarbete kan tränas och stärkas genom datorspel beroende på om 

eleverna sitter ihop eller inte. Om de inte sitter tillsammans så tror hen dock inte att det kan tränas. 

Lärare 2 berättar också varför hen tror att samarbete kan tränas och det är för att i spelet så är alla 

beroende av varandra, därför måste gruppen samarbeta i spelet för att få ett bra resultat. Gällande 

problemlösning tror också lärare 2 att det kan tränas då hen uttrycker tankar kring att datorspel alltid 

cirkulerar kring ett uppdrag eller just ett problem att lösa. Lärare 3 är väldigt positiv till att båda 

förmågorna kan tränas och liknar det igen till en grupp killar som spelar datorspel ihop, samma 

liknelse som lärare 3 gjorde i 5.1.3. Ett citat som belyser och sammanfattar det meningsfulla i 

lärares 3 tankar är följande;  

Jag relaterar det till grabbar som spelar spel, de löser saker och uppgifter ihop i spelen. 
Även fast de sitter var och en för sig, men de spelar ändå tillsammans. Och löser saker 
tillsammans, jag tror att i slutändan om samma grabbar hade fått lösa samma uppgifter 

ihop i skolan så vet de redan sina svagheter och styrkor. Jag tror det, jag får den känslan. 

 Lärare 4 anser inte att det tränar samarbete då de spel som använts i hens klassrum spelas enskilt 

och inte i grupp. Lärare 4 trycker också på att det är viktigt att lägga in andra moment i 

undervisningen för att träna just samarbete då det är en viktig förmåga. Problemlösningen kan dock 

tränas enligt lärare 4 då det är många små problem som ska lösas och eleverna får belöningar för att 

lösa problemen.  

Variationen och spridningen gällande lärarnas svar syns tydligast i hur de definierar samarbete och 

vad de anser att grunden för samarbete är. För lärare 1 och 3 ansåg att elevernas samarbete kan 

tränas oavsett om de har kontakt i den fysiska världen eller genom spelet. Alltså behöver inte 

eleverna ha en direkt interaktion för att träna samarbete enligt lärare 1 och 3. Dock ser vi en 

variation i det lärare 2 och 4 säger angående samarbete. De anser att samarbetet inte kan tränas om 

eleverna sitter själva och spelar. Alltså har lärare 2 och 4 en uppfattning om att samarbete är något 



som bara kan tränas genom fysisk interaktion medans lärare 1 och 3 anser att detta inte är ett krav. I 

övrigt var det mestadels positiva tankar som uttrycktes från lärare 1, 2 och 3 men lärare 4 uttryckte 

större skepticism.  

4.1.5 Eleverna intresse & Motivation 

Lärare 1 var positiv till att datorspel kan öka elevernas motivation och intresse för det är något som 

elever generellt tycker är roligt enligt lärare 1. Dock uttryckte lärare 1 oro över att reflektion och 

måluppfyllelse hade blivit lidande om datorspel användes för mycket. Lärare 1 var övertygad att 

eleverna hade varit motiverade men att eleverna möjligtvis bara hade sätt det som ett nöje och inte 

som ett lärande och på så sätt missa reflektionen i arbetet. Lärare 1 uttrycker också oro över 

betygssättning men utvecklar inte hur hen kopplar detta till elevers intresse och motivation. Lärare 2 

tror det kan vara positivt och hjälpa eleverna med motivationen och intresset, helst killar som är 

skoltrötta. Lärare 2 tror också att elever som har det kämpigare i skolan skulle kunna gynnas extra 

mycket av att använda sig av datorspel då de ofta är bekväma med datorspel enligt lärare 2. Dock 

uttrycker lärare 2 en oro i att om datorspel används för mycket tror hen att eleverna kommer tröttna 

och bidra till motsatt effekt. Anledningen till att lärare 2 tyckte att det inte får användas för mycket 

är för att hen anser att om något dominerar undervisningen så kommer eleverna tröttna på det och 

hen har varit med om det förut. Lärare 3 är mycket positiv till datorspel och berättar att genom 

beprövad erfarenhet har hen upplevt att det ökar motivation och intresse hos eleverna. Dock anser 

lärare 3 att det är mycket viktigt att läraren trycker på att det är ett lärande och inte bara ett nöje, för 

ibland anser lärare 3 att eleverna ser det som lek och inte skolarbete. Ett citat som meningsfullt 

belyser lärare 3:s perspektiv är följande;  

Det är fler som är intresserade. Jag tror att man kan skapa ett intresse och ett djup. Jag 
tror det. Sen alla form av spel, behöver inte vara digitala spel, som kan förändra det 
slentrianmässiga i skolan tror jag faktiskt skapar intresse 

Lärare 4 tror att eleverna kan bli intresserade och motiverade, men ser också faran i att eleverna 

ibland bara ser spelandet som ett nöje och inte ett lärande. Lärare 4 fortsätter med att trycka på att 

det är väldigt viktigt att eleverna vet att det är ett lärande, så det är lärarens jobb att vara tydlig. 

Genom beprövad erfarenhet har lärare 4 kommit fram till att tydligheten är nyckel, men instämmer 

att det bidrar till höjd motivation och intresse. Följande citat belyser de tankar lärare 4 har kring 



faran att det kan bli för roligt för eleverna; ”Men sen är det ju det med spel, de blir väldigt glada, det 

är väldigt lustfyllt och det är ju kul, de tycker att det är jättekul så det är kul på så vis” och gällande 

vikten av tydlighet sa lärare 4;  

Ja det är viktigt så de inte bara spelar. För det kan man ju göra hemma, det kan man göra 
hur mycket som helst. Så jag tänker att det ska vara skillnad mellan att spela i skolan och 
spela hemma. Så att i skolan använder vi det roliga spelet för att lära oss, hemma kan man 
ju bara spela 

En gemensam faktor för lärarna är att de anser att det måste vara tydligt att det är ett lärande 

eleverna ägnar sig åt. Samt alla lärarna tror att det i någon utsträckning kan vara positivt för 

elevernas intresse och motivation. Dock uttrycker lärare 1 en oro över att det är svårbedömt och hen 

är orolig över betygsättningen. En annan variation är att lärare 2 anser att det inte får vara för 

mycket datorspel för det leder till att eleverna tröttar, medans lärare 3 anser att alla form av spel är 

positiv och ökar elevernas intresse.  

4.1.6 Resonemang kring serious games / Lärospel 

Efter att ha fått serious games förklarat för sig och fått MinecraftEDu som exempel var lärare 1 

skeptisk. Lärare 1 beskrev att det är ett roligt inslag för eleverna med datorspel men utifrån lärarens 

perspektiv blir det svårbedömt och det tar mycket tid. Just tiden var något som lärare 1 tryckte på, 

hen beskrev hur det inte går att lägga tid på något som hen inte är säkert på kan betygsättas. Dock 

ansåg lärare 1 att det finns en drivkraft i spelet som får eleverna att vilja lära sig mer, men att detta 

isåfall bidrar till att eleverna inte reflekterar över det de ska lära sig. Lärare 2 uttryckte sig också 

skeptisk till att använda lärospel i sin undervisning, lärare 2 tog åter igen upp temat teknik som ett 

hinder till att använda datorspel. Samt uttryckte tankar att det är svårbedömt och att det inte går att 

lägga tiden på ett moment som inte går att bedöma. Ett citat som summerar det meningsfulla i lärare 

2:s perspektiv är följande;  

Ja asså det svåra är med det, då ska det vara mer som en del eller en uppgift isåfall, jag 
tror det är svårt att ha det till att man bara gör det för man måste kunna bedöma. För man 
måste kunna bedöma eleverna och det är svårt i ett datorspel. Men att ha det under 
inlärningsmomentet kan det vara en del i allt annat vi gör, istället för att göra en 
diskussion kanske man gör ett spel istället, så det skulle väl vara möjligt. Men det måste 
vara bra upplagt och smidigt, asså oftast är det något som krånglar tex all ska in eller 
inloggning. Massa såna tekniska grejer som krånglar, säkert därför många backar. Så om 



jag ska lägga tiden på ett spel måste jag veta att det ger något. För jag måste plocka bort 
något annat, för då räcker inte tiden till. Vi har ju inte en uppsjö av timmar. 

Lärare 3 är fortsatt positivt inställd men menar på att det måste finnas mer resurser för att datorspel 

ska kunna användas. Genom beprövad erfarenhet har lärare 3 insett att det tar mycket tid och ur 

lärare 3:s perspektiv var hen tvungen att plockar bort andra moment för att kunna testa att använda 

datorspel. Såhär säger lärare 3 om tiden som krävs för datorspel;  

Fördelen kan vara om man hittar något som är bra för tex historian eller geografin. Men 
sen är det ju att det tar så mycket tid. Planeringstid, undervisningstid, genomförande och 
slutet. Och sen så plockar det på av så mycket annat utifrån som också ska ta tid. Så jag är 
både ja och nej, både för och emot. Men det är alltid kul 

Men om det finns mer tid och resurser så var lärare 3 väldigt intresserad och positivt inställd till att 

använda mer datorspel i undervisningen. Lärare 4 var också positivt inställd till att använda bland 

annat MinecraftEDU i sin undervisning och tror att datorspel skulle kunna ge ett nytt djup i 

undervisningen då eleverna får uppleva det de lär sig på ett annat sätt än att bara läsa i en bok.  

Den största variationen i svaren gällande denna fråga är hur lärarna ser på datorspel utifrån ett 

betygsperspektiv. Lärare 1 och 2, som inte testat datorspel, uttryckte båda att det är svårbedömt och 

att de inte vill lägga tid eller resurser på något som de inte kan bedöma. Men lärare 3 och 4, som 

testat datorspel, nämnde inget om att det är svårbedömt eller att betygen är ett hinder för datorspel. 

Dock beskrev både lärare 1, 2 och 3 att tiden är något som gör att de inte känner att de vill eller kan 

använda datorspel i undervisningen.  

4.1.7 Lärarens roll 

Lärare 1 trodde under intervjun att sin roll som lärare hade blivit mer engagerad om hen använde 

datorspel i klassrummet. Anledningen till detta var enligt lärare 1 att hen måste själv förstå och 

spela spelet innan det kan användas till eleverna. Då lärare 1 inte är van vid spel eller anser att hen 

förstår sig på spel så hade hen fått engagera sig mycket. Lärare 1 berättade också att vid första tanke 

kan det verka som att läraren blir mer passiv, överflödig och ersatt av datorspelet men detta var 

något lärare 1 inte höll med om. Lärare 2 uttryckte också tankar om att läraren måste vara mer 

engagerad men även passiv. Passiv på ett sådant sätt att det är spelet som eleverna fokuserar på men 

läraren måste vara engagerad för att stötta upp eleverna och hjälpa de framåt. Lärare 2 poängterade 



också att digitala läromedel kräver mer av den undervisade läraren, för det är ett nytt media som 

måste bemästras och ett nytt verktyg som läraren måste förstå. Ett citat från lärare 2 som belyser 

detta är;  

Man tror ju att man får vara passiv men jag tror att man får vara ännu mer engagerad. 
Alltid någon som inte förstår eller måste ha hjälp, så man måste vara ännu mer tydlig. 
Bara för att man har digitala läromedel så byter man ju inte ut någon utan det krävs ännu 
mer av dig som lärare 

Lärare 3 har genom beprövad erfarenhet fått uppleva hur lärarens roll påverkas och berättade under 

intervjun att det blir ett annat samspel mellan lärare och elev. Lärare 3 beskrev det som att 

relationen mellan lärare och elev blev på samma nivå då det inte är läraren direkt som sköter 

undervisningen. Utan att läraren stöttar och hjälper eleverna framåt men att läraren fortfarande är 

engagerad. Lärare 3:s perspektiv görs meningsfullt i detta citat från intervjun;  

Man kommer närmre, man kommer in i en annan värld. Man gör samma saker och sen så 
var det ofta de som lärde mig saker. Det är ett givande och tagande. Det blev ett annat 
samspel mellan elev och lärare tycker jag 

Lärare 4 berättade om att datorspel är en frigörelse för läraren då lärare 4 alltid har använt datorspel 

i små grupper. Lärare 4 ansåg att datorspelet gav hen en chans att frigöras och fokusera på en 

mindre grupp elever som behövde extra stöttning samtidigt som de elever som låg före fick spela 

spel. Så lärare 4 uttryckte att hen blir mindre engagerad i den grupp som spelar datorspel men blir 

samtidigt frigjord till att fullt engagera sig i den grupp som behöver extra stöttning.  

Gällande lärarens roll fanns det inte en märkbar spridning eller variation i lärarnas svar. Lärare 1, 2 

och 3 tyckte alla att läraren får engagera sig mer och att läraren inte blir mer passiv eller utbytt av 

att använda datorspel i undervisningen. Lärare 4 ansåg också att läraren blev mer engagerad men i 

en mindre grupp. Skillnaden här var att lärare 4 använde datorspel som ett sätt att frigöra sig själv 

för att fokusera på en mindre grupp och inte som ett moment som hela klassen gjorde samtidigt. 

Lärare 3 hade unika tankar kring att relationen och samspelet mellan lärare och elev ändrades samt 

att eleverna ofta lär läraren nya kunskaper. Detta var något som ingen annan lärare tog upp, men det 

är antagligen för att lärare 1 och 2 inte har använt datorspel innan. 



4.1.8 Generella uttryckta fördelar och nackdelar 

För att summera intervjun fick lärarna berätta om de fördelar och nackdelar de ser med datorspel 

som pedagogiskt verktyg. Lärare 1 tyckte att det antagligen kommer öka intresset för sina ämnen 

och framförallt hjälpa och motivera hemmasittare till att komma till skolan. För lärare 1 ansåg att 

hemmasittare ofta spelar mycket datorspel och att de skulle känna sig bekväma med det media om 

det erbjöds i skolan. Lärare 1 tyckte också att en fördel var att det är modernt och lustfyllt för 

eleverna. Dock ansåg lärare 1 att den största nackdelen är att det är svårbedömt och att det tar 

mycket tid. Lärare 2 tyckte den största fördelen var att det ökar intresset hos eleverna men att den 

övervägande nackdelen var att det tar mycket tid och är svårbedömt. Ett citat som belyser lärare 2:s 

perspektiv på just betyg är följande; ”Men nackdelarna är väl att man inte vet vad man kan bedöma. 

Asså vad lär sig eleverna och hur kan man se det?”. Lärare 3 berättade om att den största nackdelen 

är tiden, att det tar mycket mer tid. Lärare 3 hade också upplevt att om det inte går bra för elever i 

spelet så riskerar läraren att tappa dem, alltså att eleven inte vill delta för spelet är för svårt. Lärare 3 

ansåg inte att det är svårare att bedöma ett arbete som har använt datorspel, utan bara att läraren får 

vara flexibel och kreativ i sitt synsätt på elevens kunskap. Men lärare 3 poängterar att det finns 

mycket fler fördelar. Exempelvis att det är lustfyllt, mer delaktighet, nya spännande diskussioner 

och det blir en tydlig samhällskoppling. Ett citat som belyser verklighetskopplingen är;  

Man kan också koppla det med spelet och sen ut i samhället, ut i verkligheten. Om man 
gör på ett sätt i spelet, hur hade det tex fungerat i verkligheten? 

Lärare 4 berättade om sina tankar kring att det är nyttigt att vara en hälsosam skeptiker när det 

gäller datorspel. För lärare 4 ansåg att en nackdel är att  det läggs för stor tilltro i spelen bara för att 

det är modernt, ”trendigt”  och att det kan dölja backsidorna med datorspel. Såhär beskrev lärare 4 

sina tankar kring detta;  

Nackdelarna är ju om det får ta för stor plats och man har för stor tilltro i det, då kan man 
nog bli lite lurad. För ibland ser det så coolt ut men så är det inte det som du hade 
förväntat dig egentligen om man tittar lite närmare. Faran med datorspel är att de är 
fantastiskt lockande för både barn och vuxna men vad fyller det för funktion? Att man 
verkligen tänker igenom det och ser hur det kan leda framåt eller hur det kan fördjupa 
kunskaper. Hur kan det ge något mer för mig och mina elever? 



Lärare 4 ansåg också att det finns fördelar med datorspel, exempelvis att eleverna tycker det är 

lustfyllt och roligt. Samt att det går att nå fler elever för många bemästrar redan datorspel och 

känner sig bekväma med det. Ett citat som belyser detta är;  

Fördelarna är ju att det blir lustfyllt och att de tycker att det är kul, de längtar till att få 
spela. Sen hoppas jag ju att det ger någon förståelse för det matematiska språket ju, det 
hoppas man ju på ett lustfyllt sätt. Och man kanske når några till, för många barn som har 
olika diagnoser trivs ju vid paddor och det är deras sätt att vila. Och ändå gör de något 
som alla andra gör, väldigt få har ju något adhd eller autism som inte fixar ett spel på 
datorn, min erfarenhet 

En sista fördel som lärare 4 tog upp var att hen tjänar tid på att använda datorspel då hen blir 

frigjord och har möjligheten att ägna all uppmärksamhet till en mindre grupp elever.  

Variationen i lärarnas svar är som störst hur de ser på betyg. Lärare 1 och 2 anser att det är 

svårbedömt eller att de inte vet hur de skulle bedöma eleverna, något som lärare 3 säger tvärt om på. 

Sen finns det en variation gällande uppfattningen på tid, lärare 1, 2 och 3 anser att det tar mycket tid 

och att det är en nackdel men lärare 4 anser att tiden är något som tjänas och är en fördel.  

4.2 Teman 
I detta kapitel kommer teman som symboliserar en meningsfullhet i lärarnas perspektiv att 

presenteras. Genom detta får vi en insyn till de viktigaste tankarna som lärarna hade och därmed ett 

svar på frågeställningen gällande lärares tematisering kring datorspel som pedagogiskt verktyg. 

4.2.1 Teknik som hinder och okunskap 

Första temat är teknik då alla lärare har på något vis berörde detta flertal gånger och det var ett tema 

som kunde identifieras. Tekniken är också central när det gäller datorspel för det bygger på att 

tekniken fungerar och att läraren besitter teknisk kunskap. Exempelvis berättade lärare 1, 2 och 4 att 

tekniken är något grundläggande som måste fungera för att det ska vara smidigt med digitala 

läromedel. Även de lärare som inte använt datorspel poängterade att tekniken är något viktigt som 

kan stjälpa eller hjälpa undervisningen. Att tekniken fungerar till fullo var ett krav för lyckad 

undervisning med digitala läromedel. Lärare 4 som har testat datorspel tar också upp teknik i 

intervjun men på ett annat sätt. Hen pratade om teknik utifrån elevernas perspektiv, att tekniken i sig 



kan vara för svår eller krånglig för eleverna och på så vis göra de irriterade och frustrerade. Att den 

lärare som har använt datorspel inte ser tekniska problem som ett hinder är intressant då de lärare 

som inte använt datorspel ser det som ett problem. En orsak kan vara kopplad till okunskap hos de 

lärare som inte testat datorspel då de upplever mycket tekniska problem. Orsaken kan vara att de 

inte har tillräckligt med kunskap för att kunna lösa enkla tekniska svårigheter och därmed blir 

teknik ett hinder. Men hos läraren som är bekväm med teknik och gärna använder datorspel i 

undervisningen är teknik inte ett hinder utan en tillgång. Alltså kan det vara så att det inte är 

tekniken i sig som är problemet, utan det är okunskapen kring just teknik som skapar problem i 

klassrummet. Detta betyder att lärare behöver mer teknisk kompetens för att våga testa nya 

läromedel och för att tekniken inte ska ses som ett hinder, utan som en möjlighet.  

4.2.2 Tid som resurs 

Att tid inte finns i överflöd för lärare vet alla och lärarna i mina intervjuer tog upp detta tema flertal 

gånger. Alla lärarna utan lärare 4 tog upp tid vid flera gånger som en nackdel till datorspel eller 

övriga digitala läromedel. Deras tankar kring tid löd alltid ”det tar för mycket tid”, alltså tid sågs 

som en värdefull resurs som inte kunde bytas bort eller experimentera med. Lärare 1 och 2 beskrev 

både att en anledning till att de inte testat datorspel var för att det tar för mycket tid. Tid både i 

klassrummet, planeringstid samt att de skulle vara tvungna att lägga tid på att lära sig spelen då 

båda uppfattade sig själv som oinsatta. Lärare 3 beskrev också att de gånger hen använt datorspel 

har tiden varit ett hinder, men det har varit genomförbart. Lärare 3 menar på att om datorspel 

används får det ersätta ett annat likvärdigt moment, tex spela ett spel istället för att ha en diskussion, 

annars riskerar man att inte ha någon tid kvar. Lärare 4 såg dock tid på ett annat sätt, ett positivt sätt. 

Hen menade på att tid är något som läraren tjänar om hen använder datorspel då läraren blir frigjord 

för stunden. Exempelvis kan läraren göra annat medans eleverna spelar eller hjälpa en mindre grupp 

som behöver extra stöttning. Så tid för lärare 4 var en tillgång som blev större när datorspel 

användes.  

Även fast de flesta såg tid på olika sätt så var det ändå centralt och viktigt för alla. Men deras 

tematisering av tid skiljde sig åt. Exempelvis lärare 1 och 2 använde tid som en syndabock för att 

inte använda datorspel då de aldrig testat men hade ändå en stark bild av att det tog mycket tid. 

Tiden användes som ett argument till varför de inte testat och berättade mycket om deras 

resonemang. Det är intressant att från dem lärare där teknisk okunskap kunde identifieras så gick 

också denna inställning till tid att utläsas, även fast de aldrig testat datorspel och upplevt hur mycket 



tid som krävs så var de fortfarande säkra på sin åsikt. Så istället för att sätta sig in i datorspelet för 

att bilda sig en egen uppfattning användes tid som syndabocken för att undvika att utforska det 

själva. Att lärare använder olika medel, så som tid, som syndabockar för att inte testa nya tekniker 

eller verktyg är såklart ett problem då detta inte bidrar till att skolan utvecklas. Medans lärare 3 såg 

mer tid som en flytande resurs då hen medgav att det tar mycket tid men att det isåfall får ersätta ett 

annat moment som hade tagit lika mycket tid. Även fast lärare 3 önskade mer tid stoppade detta inte 

hen till att använda datorspel i undervisningen. Lärare 3 visar på att lärare behöver mer teknisk 

kunskap för att våga testa datorspel och i slutändan kunna få en annan uppfattning till tidsåtgången 

som krävs. Lärare 4 hade ett unikt perspektiv på tid, nämligen som en tillgång och inte som ett 

hinder. För lärare 4 var tid inte en syndabock att skylla på eller en resurs att värna om, utan tid var 

en tillgång som tillät hen att befrias och göra annat medan eleverna spelade.  

4.2.3 Måluppfyllelse som syndabock 

Att hjälpa och stötta eleverna så de når alla målen är en central del i lärarnas uppdrag, så det är 

naturligt att just detta tema kunde tolkas och analyserar ur lärarnas intervjuer. Både från lärare 1 och 

2 uttrycks oro över att datorspel inte går att betygsätta eller att de inte vet hur de skulle betygsätt 

det. Även fast lärare 1 och 2 inte har använt datorspel så var de ändå säkra under intervjun att det 

var just svårbedömt eller att de inte kunde lägga tid på det för att de inte skulle kunna bedöma det. 

Så i detta fallet används måluppfyllelsen också som en syndabock, liksom temat tid, för att inte 

använda datorspel. Måluppfyllelsen blir en orsak till att lärare 1 och 2 inte vågar eller vill testa att 

använda datorspel. Återigen är detta ett problem om lärare visar sig ha förutbestämda meningar om 

vissa verktyg eller metoden som hämmar dem till att utvecklas i sina yrkesroller. Lärare ska också 

basera sin undervisning på forskning, som stödjer datorspel som pedagogiskt verktyg, och inte 

basera undervisningen på förutfattade meningar där teman görs till syndabockar. Men lärare 3 som 

har använt datorspel ser inte på måluppfyllelsen som något som bara kan nås via traditionella 

medel. Hen ser inga problem med att använda datorspel för att hjälpa eleverna nå målen, utan menar 

bara på att läraren får vara flexibel i sitt tänk och bli kreativ. Alltså är måluppfyllelsen något 

flexibelt och som kan nås på många olika sätt enligt lärare 3.  

4.2.4 Lustfylldhet  

De flesta spel används som nöje eller underhållning och detta var det många av lärarna som tog upp.  

Lärare 1 och 2 berättade att det är väldigt lustfyllt för eleverna att spela datorspel och att det skulle 



kunna bidra till att de spelar för att det är kul och inte för att lära sig. Lärare 1 utvecklades sina 

tankar kring det lustfyllda genom att berätta personliga erfarenheter om hens barn som ofta spelar 

datorspel hemma, då menade lärare 1 att de inte behöver göra det i skolan också. En anledning till 

att lärare 1 tycker att spel är för lustfyllt för skolan kan just vara för att hen bara har sätt sina barn 

spela nöjesspel hemma och inte bevittnat lärospel användas, då är det en naturlig koppling lärare 1 

gör. Så att spel i skolan är lustfyllt såg lärarna till stor del som något negativt då det kan ta bort från 

lärandet. Lustfylldheten blir här en variabel som inte kan existera med god inlärning, exempelvis att 

spela roliga spel ska göras hemma och i skolan ska eleverna lära sig. Lärare 2 beskrev också att om 

datorspel används i skolan måste läraren vara väldigt tydlig med att det är ett lärande och inte ett 

nöje. Lärare 3 tog också upp att eleverna tycker det är lustfyllt att spela spel, men hen såg 

lustfylldheten som en tillgång då detta enligt lärare 3 ökade intresset för ämnet. Lärare 3 hade som 

sagt märkt en ökad  delaktighet och motivation hos eleverna när de använde datorspel i 

undervisningen. Lustfylldheten hade setts som en tillgång och inte som en distraktion från lärandet 

enligt lärare 3. Lärare 4 hade samma perspektiv på lustfylldhet som lärare 3 och berättade att 

eleverna alltid blir väldigt glada och uppspelta när de ska få spela spel. Dock berättade också lärare 

4 att det är viktigt att vara tydlig gällande att det är ett lärande som ska ske, som lärare 2 också 

påpekat. 

4.3 Slutsats 
För att svara på den första frågeställningen var den största skillnaden i lärares resonemang kring 

datorspel om läraren i fråga har testat att använda datorspel som pedagogiskt verktyg i sitt klassrum 

eller inte. Genom den insamlade empirin såg jag att de lärare som inte testat datorspel ändå har 

förutbestämda resonemang kring hur datorspel är, exempelvis att det tar mycket tid och är 

svårbedömt. Medans de lärare som testat datorspel och har beprövad erfarenhet om ämnet har ett 

annat perspektiv. De flesta lärare ansåg också att datorspel kan träna samarbete och problemlösning 

men vissa var inte säkra på exakt hur det skulle tränas. Att datorspel höjer intresset och 

motivationen var alla lärare överens om och detta kopplade de till att eleverna ofta tycker det är 

spännande och roligt att spela datorspel. Alla lärare resonerade också kring att deras roll som lärare 

hade fått utvecklas och blivit mer engagerad om datorspel användes. De flesta av lärarna ansåg 

också att det hade väckt intresset extra mycket hos vissa specifika grupper av elever, i synnerligen 

killar och svagare elever. Samt de ansåg att de själva först hade fått lära sig spelet innan de skulle 

använda det i undervisningen.  



Svaret på fråga två är att de mest meningsfulla teman för lärare gällande datorspel är tid som hinder/

problem då några av lärarna tryckte på att tekniken var ett stort hinder som alltid skapade problem 

när de jobbade med digitala läromedel. Dock uppfattade inte de lärare som ofta arbetade med 

digitala läromedel tekniken som ett hinder, utan som en möjlighet. Därför drar jag slutsatsen att de 

lärare som ser tekniken som ett hinder inte har tillräckligt med fortbildning för att kunna lösa enkla 

tekniska problem. Så lärarna måste få mer kunskap om teknik för att på bästa sätt använda och vara 

bekväma med digitala läromedel och datorspel. Ett annat meningsfullt tema lärarna tog upp var tid 

som resurs. För de flesta lärare var tiden en resurs som inte kunde förhandlas med eller 

experimentera med. Med detta tankesättet blev tid ett motargument till att testa datorspel eller 

använda det, för de flesta lärare ansåg att datorspel tog för lång tid att genomföra. Att datorspels 

sågs som en tidstjuv av vissa lärare kan kopplas till de tekniska problemen, för om en lärare alltid 

stöter på nya tekniska svårigheter som hen inte har kunskapen att lösa så äter detta upp mycket tid. 

Dock fanns det en lärare som såg tid som en flexibel resurs som kunde vinna tid på att använda 

datorspel, hos denna läraren var tiden en vinning och inte en resurs. För läraren kunde frigöra sig 

själv och göra andra uppgifter när eleverna satt med sina datorspel. Så hur lärarna såg på tid 

påverkade också deras syn på datorspel. Lustfylldhet var också ett tema som lärarna berörde då 

lustfylldheten ställdes i relation till lärande. Ofta gick lärarnas tankar att datorspel är lustfyllt vilket 

kan försumma lärandet då eleverna inte uppfattar spelandet som lärande. En lärare såg glädjen som 

något positivt men de flesta ansåg att det hade tagit bort från lärandet och att datorspel är något som 

eleverna gör för nöje hemma. Lustfylldheten för vissa av lärarna var alltså ett tema som inte kunde 

existera tillsammans med lärande, alltså att de inte gå att få båda samtidigt. Det sista meningsfulla 

temat var måluppfyllelse som syndabock då de lärare som inte testat datorspel som 

undervisningsform hade en förutbestämd tanke att datorspel är svårbedömt eller inte går att bedöma. 

Dessa lärare berättade att de inte är bekanta med datorspel men var ändå säkra i sina svar att det var 

svårbedömt. Måluppfyllelsen används alltså som en syndabock och argument för att lärarna inte ska 

använda datorspel, även fast de inte har kunskapen kring det. Slutsatsen med detta är att lärare 

behöver mer kunskap och fortbildning kring digitala läromedel och datorspel för att inte ha 

förutfattade negativa meningar om datorspel. Då forskning pekar på att datorspel är positivt och de 

lärare som testat datorspel instämmer är det väsentligt att andra lärare får chansen och möjligheterna 

till att testa detta nya pedagogiska verktyg. 



Avslutningsvis ser jag ett forskningsbehov i mer lärospel med tydliga lärarhandledningar för att 

stötta lärare och göra datorspel mer lättåtkomligt. Att eventuellt forska fram ett lärospel med hjälp 

av lärare och spelutvecklare tror jag behövs då detta hade gjort lärare mindre osäkra på datorspelens 

pedagogiska möjligheter.  

5. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag sätta resultatet i relation till den tidigare forskningen för att få en 

överblick om mitt resultat stämmer överens med tidigare forskning.  

Gällande lärares roll i den digitala lärmiljön ansåg alla lärarna att de skulle behöva vara mer aktiva 

och engagerade. Samt att de skulle behöva ny kunskap om digitala lärmiljöer för att kunna stötta 

eleverna. Detta stödjer den forskning som gjordes av Anders Kluge, Ingeborg Krange och Sten 

Ludvigsen då de genom sin forskning också kom fram till detta, att lärares roll blir mer engagerad 

och aktiv om digitala läromedel används. Om läraren vill engageras ytterligare tillsammans med 

eleverna skulle spelet ”Mot alla odds”, som jag presenterade under tidigare forskning, kunna spelas 

i helkass och av läraren. Då får läraren spela spelet på storbildsskärm och så får eleverna diskutera i 

helklass om de etiska val som måste tas i spelet, detta hade engagerat läraren ytterligare samt skapat 

värdefull diskussion.  

Angående datorspels påverkan på elever och deras inlärning var vissa av lärarna misstänksamma. 

De som inte testat var försiktiga och tveksamma till att det kunde öka inlärningen mer än ett annat 

läromedel. Men de som testat datorspel var övertygade om att datorspel ökade inlärningen. Denna 

skildring i lärarnas uppfattning beroende på deras erfarenhet och kunskap om datorspel är något 

som stöds i forskningen av Kurt Squire som såg genom sin forskning att lärare är tveksamma till 

datorspels potential i upp till en vecka för att sedan förstå sig på spelet och se möjligheterna. Alltså 

var de intervjuade lärarnas svar något förväntat utifrån Squires forskning. Men en annan studie om 

samma ämne från McFarlane, Sparrowhawk och Heald visade att många lärare även efter att ha 

testat datorspel var misstänksamma och inte kunde se hur eleverna hade hjälps uppnå målen i 

läroplanen. Denna studie korrelerar dock inte med min empiri då de lärare som testat datorspel hade 

ett positivt perspektiv och fann inte några större svårigheter för eleverna att nå målen. Dock visade 

McFarlanes studie att desto äldre elever en lärare undervisade desto mer kritiskt inställd blev läraren 

till datorspel. Detta kan stämma med min empiri då två lärare var mer kritiska och en lärare var 



väldigt positiv, även fast alla lärarna undervisade på högstadiet. Men för att lösa det som lärarna var 

mest kritiska mot, att det är svårbedömt och tidskrävande, kan de använda sig utav de spel som jag 

kopplade till läroplanen i tidigare forskning. För spelen ”Mot alla odds” eller ”Rättegångsskolan” 

hade kunnat spelats av varje elev självständigt för att frigöra läraren och på så sätt ge läraren extra 

tid till annat. Genom detta hade tiden inte blivit ett problem, som vi såg att många av lärarna tyckte 

genom tematiseringen gällande tid som resurs. Och för att stötta lärarna i eventuella problem 

gällande svårighet att se hur datorspel kan kopplas till läroplanen finns det relevanta 

lärarhandledningen till de spel jag presenterat i tidigare forskning.  

Gällande att datorspel tränar kognitiva förmågor som Jonas Linderoth forskat om trodde de flesta 

lärare som intervjuade att detta kan tränas. Exempelvis problemlösning var en förmåga som många 

av lärarna trodde sig kunde tränas genom datorspel. Dock var det inte alla intervjuade lärare som 

ansåg att kognitiva förmågor kan tränas via datorspel. Tvärtom tog några lärare upp vilka förmågor 

som hen inte trodde skulle tränas istället för att fokusera på vad som skulle kunnat tränats. Den sista 

forskningen var av Björn Berg Marklund som forskat kring hur lärospel uppfattats av lärare och 

rektorer och om de fungerar som pedagogiskt verktyg. Resultatet blev att lärarna måste ha ett öppet 

sinne för att prova datorspel som läromedel och det krävs tydlighet. Lärarna måste också besitta 

tekniska kunskaper som är grundläggande för att datorspel ska kunna användas. Gällande just 

tekniken så uppkom tematiseringen teknik som problem genom mina intervjuer som pekade på att 

vissa lärare saknar teknisk kunskap och därmed bara ser tekniska hinder till att använda datorspel. 

Så att lärarna måste ha teknisk kunskap är något som både min och Marklunds forskning visat. 

Tydligheten är också något som mina intervjuade lärare och Marklunds forskning visat är väldigt 

viktigt för att datorspel ska fungera i praktiken. Marklunds forskning visade inte att datorspel tar 

lång tid eller gör måluppfyllelsen svår, något som många av de intervjuade lärarna hade som 

farhågor.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Då min intervju är halvstrukturerad kommer jag ställa relativt stora frågor som ger mig chans att 

ställa olika följdfrågor beroende på vilket svar lärarna ger. Alltså det kan tillkomma följdfrågor än 

de som står i intervjuguiden beroende på i vilken riktning läraren för intervjun. Detta hör till den 

flexibilitet som en halvstrukturerad intervju ger.  

————————————————————————————————————— 

*Presenterar min uppsats och syftet med intervjun i relation till uppsatsen* 

Fråga 1 - Arbetar du något med digitala läromedel idag? 

Följdfråga - Hur arbetar du med det? 

Följdfråga - Hur tänker du kring läroplanens mål om digitalisering?   

Fråga 2 - Känner du till begreppet digitalt klassrum?  

Följdfråga - Hur jobbar du med det digitala klassrummet?  

Följdfråga - hur tror du att datorspel som ett pedagogiskt verktyg passar in i ditt klassrum? 

Fråga 3 -Vilka kognitiva förmågor tror du kan utvecklas genom användandet av datorspel i 

klassrummet?  

Följdfråga - varför / varför inte tror du detta kan fungera?  

Fråga 4 - Hur tror du att elevers problemlösning och samarbetsförmåga kan påverkas av att spela 

datorspel i skolan?  

Fråga 5 - Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att ta in datorspel i klassrummet? 

Följdfråga (beroende på svar) - Hur tror du att elevernas intresse och motivation för dina ämnen 

hade förändrats om du användes datorspel som pedagogiskt verktyg i klassrummet?  

Fråga 6 - *berättar först bakgrunden till vad serious games är och ger exempel på MinecraftEDU* 

Hur tror du att sånna lärospel, serious games, kan användas i just din undervisning? Hur känner du 

som lärare inför att använda lärospel i din undervisning?  

Följdfråga - vad ser du för hinder respektive möjligheter med detta?  



Fråga 7 - Skulle du vilja redogöra vilka för och nackdelar du ser med datorspel som pedagogiskt 

verktyg?  

Fråga 8 -  Hur tror du din roll som lärare hade påverkats om datorspel användes i klassrummet? 

Följdfråga - Berätta om positiva samt negativa aspekter du ser med detta 

Fråga 9 - Som avslutande fråga, har du något att tillägga om datorspel som pedagogiskt verktyg 

eller om intervjun?  

*Tackar för medverkande till intervjun* 



Bilaga 2 - Transkribering av intervjuerna 

Transkribering 1 

J - Första frågan, arbetar du något med digitala läromedel idag? 

M - Ja, det gör jag då. Vi använder tex Clio då. Vilka räknar man mer in som digital läromedel? Nä 

men jag säger ja och Clio. 

J - Och hur arbetar du med Clio?  

M - Hur jag arbetar med Clio, ja det är fakta text och en del aktiviteter som man gör tillsammans i 

klassrummet. Sen läser vi texten tillsammans, har mest jobbat med det i sexan och en klass i nian. 

Så de lämnas inte själva med, utan vi gör det tillsammans och går igenom.  

J - Från och med juli i år så reviderades läroplanen till att ha med digitalisering som mål, och hur 

tänker du kring att läroplanen fokuserar på digitalisering och digitala verktyg/medel?  

M - Ja det följer ju samhället som stort, det är ju mer digitalt i allting. Och läromedel som är digitala 

uppdateras ju på ett annat sätt än böcker, framför allt i ämnen som samhällskunskap så kan 

läroböckerna bli ganska omoderna fort. Så på så sätt tycker jag det är bra, men man märker ju att 

handstilen försämras för de skriver ju inte så mycket. Och nu har vi även provat Exam och skrivit 

uppsatser där med niorna, och prov. Sen är det ju alltid en del problem som uppstår, men så är det 

alltid i början så får man försöka komma till rätta med det. Men det är ju betydligare enklare att läsa 

deras texter och de är mer vana vid att skriva på iPads och telefoner är vad de är att skriva för hand. 



Och det är på gott och ont. Men jag tror aldrig vi kommer tillbaka till det gamla igen, så då ska man 

inte motarbeta det nya heller, utan då får skolan följa med.  

J - Känner du till begreppet digitalt klassrum? Är det något du hört innan?  

M - Nej det kan jag inte säga så precis.  

J - Det är lite som Clio, att mycket av papperna tex ligger i det digitala, tex Google Classrum.  

M - Jo rektorn har pratat om det nu när du säger det, men jag har aldrig använt mig av det. 

J - Okej, men detta kommer handa om datrospel, och hur tror du att datorspel hade kunnat funkar 

som pedagogiskt verktyg i ditt klassrum? Tex att eleverna erbjuds att spela ett datorspel som 

illustrerar en historisk händelse. 

M - Ja, men jag har inte spelat mycket spel själv så jag kan inte riktigt utformningen. Men jag var 

på en föreläsning där det var bland annat Minecraft i undervisningen. Och då använde dom det i 

historia, men sen när jag frågade hur de bedömer det så var det ändå föreläsare som arbetat med det 

här och då kunde de inte bedöma det utan de såg det som ett roligt inslag i undervisningen. Och det 

är ju jättebra men samtidigt har man ju kontrollen att man måste bedöma och så. Och tills man inte 

har klara tankar hur det kommer bedömas så kan jag känna om jag vill lägga tid på det.  

J - Jag skulle faktiskt tagit upp detta med Minecraft då det är väldigt stort just Minecraft… 

M - Ja sen hade du också använt det och visade det i matte men det var så enkla tal så jag tänkte att 

det bara var roligt och inte så utvecklande. Sen en del andra datorspel handlar ju om att komma 

vidare så det finns ju en drivkraft hos eleverna om att komma fram, men då tror jag samtidigt de 

tappar detta med reflektion över vad dom lär sig utan de vill bara komma så långt som möjligt. Det 

kan jag också känna med Clio att det kollar snabbt och klickar men vill ha resultaten och bli klara, 

men där har de möjligheten att gå tillbaka och se vad de missat. Men det känns inte lika viktigt för 

dom utan de vill bara komma fram. Sen kan det vara en sporre i det och en drivkraft till de elever 

som tycker allt är tråkigt. Idag måste det hända lite fortare och lite mer och då kan det vara väldigt 

långsamt med en lärare som står och pratar och tappar eleverna. Då kan spel kunna användas 

kanske i viss utsträckning. Men jag hade velat ha mer hur det utvecklar kunskaper. 

J - Så lite mer läroplans baserat?  

M - Ja, för det här med Minecraft verkade kul men jag såg inte hur eleverna skulle öka 

måluppfyllnanden. Min dotter använder mycket Minecraft hemma så då kände jag att det behöver 

hon inte göra i skolan för hon gör det så mycket hemma. 

J - Så du tror att det kan på verka elevernas motivation och intresse? 

M - Ja absolut elevernas motivation och intresse! Men sen vet jag inte om måluppfyllelsen och 

betyget och reflektion. Att de reflekterar över vad de lär sig, men absolut motivation och intresse.  



J - Hur tror du eleverna problemlösning och samarbete kan påverkas av datorspel?  

M - Samarbetsförmåga tror jag faktiskt skulle kunna fungera för det gör de ju på ett sätt när de 

spelar, det tror man ju inte att de har kontakt och samarbetar men det har dom ju. Så det tror jag 

absolut att det skulle kunna vara bra. Problemlösning beror på vilken typ av problemlösning, så 

båda delarna kanske.  

J - Kul att du tog upp Minecraft för det var en frågade jag hade ändå. Men hur tror du att din roll 

hade påverkats om du tog in datorspel i klassrummet?  

M - Jag tror nog att jag hade fått engagera mig mer ändå. I första hand kanske man tänker att man är 

passiv och överflödig men jag tror att det kräver att man engagerar sig mer. Men jag vet inte riktigt 

på vilket sätt. Men själv är det då att jag har bristande kunskaper om spel, uppbyggnad och hur det 

fungerar. Men jag tror inte att spel gör så att lärarna engagerar sig mindre, det tror jag absolut inte.  

J - Spännande för ni som lärare måste kanske behärska spelet innan ni kan lära ut och stötta i det? 

M - Ja men sen vet jag inte mer. Jag har ju bara varit på den föreläsningen om Minecraft så jag vet 

inte vilka andra typer av spel. Man har bara hört att de pratar allmänt om spel i undervisningen och 

att det ska vara motivationshöjande. Men jag vet inte vilka andra tycker av spel, för det finns ju 

strategi spel och krigs spel. Men vet inte om någon har provat det och vad man har sätt för resultat i 

det.  

J - Ett exempel på ett spel som man testat är Civilization som handlar om att man får spela genom 

historiska händelser. Så eleverna har spelat sig igenom detta och fått uppleva det, och det har man 

fått goda resultat på. Helst intresse och motivation. Men läroplansspel är i utvecklingen och som 

kommer vara mer måldrivet.  

M - Ja det du sa om det spelet är det lärare eller läromedelsföretag som byggt upp ett sånt spel? 

J - Det är bara ett nöjesspel som man har sett potential i och använt det i ett utbildningssyfte.  

J - Vilka fördelar och nackdelar ser du med datorspel som pedagogiskt verktyg?  

M - Ja fördelar är jo det om motivationshöjande och att de känner sig mer trygga i den världen för 

den behärskar dom. För på något sätt får de lite bättre självförtroende, en del kan nog känna sig 

ganska dåliga i skolan och att de inte kan, men då kan de känna sig trygga i något de behärskar. Och 

då kanske de vill och fortsätter. Och sen är det nog bra för problemlösning tror jag, som man också 

har nytta för i samhället idag. Och sen fördelar ser man också med språk, engelska framför allt. 

Nackdelarna är jag nog inne på det igen att jag inte tror de stannar upp och reflekterar utan man 

bara kör på och inte tänker på det och varför.  

J - Att det mer blir ett nöje istället för ett lärande?  



M - Ja, sen kan det ju vara ett lärande men att de inte tänker på att det är ett lärande och då får man 

ju det lite gratis kanske. Det är ju inte fel att det är luststyrt men om man skulle göra det i alla 

ämnen så måste det begränsas till vissa förmågor.  

J - Vilka förmågor tror du kan tränas?  

M - Problemlösning… *går och kikar i en bok om de olika förmågorna* Ja den kognitiva förmågan 

tror jag också kan tränas, och även den kommunikativa förmågan. Jag vet bara inte hur, känner att 

jag är för dåligt insatt i det.  

J - Ser du några andra nackdelar än att det inte bli måldrivet?  

M - Jag hade nog ändå tyckt det var lite skrämmande, men också spännande att prova men 

Minecraft lockade inte mig. Men det hade varit intressant att prova men hade nog varit lite rädd. Jag 

tänker också att de mjuka värdena försvinner och de använda sakerna som står i läroplanens första 

och andra del. Det om skolans uppdrag och värdegrundsarbete.  

J - Hur tror du det påverkas?  

M - Negativt, det får man ju inte på ett annat sätt när man pratar… fast det kan man också göra via 

spelen…. det är ju det som jag inte riktigt kan så därför har jag svårt att utrycka mig för vet inte 

riktigt vad som ingår i spelen. Men om man använder det så kanske man inte behöver ha klassrum, 

då kan man ju sitta var som helst. Och de sakerna känns också skrämmande. Och att de ökar 

stillasittandet, då är det viktigt med idrott. Man rör sig på ett särskilt sätt i klassrummet men om alla 

bara sitter med sitt så kanske de fortsätter med de på rasterna och när de kommer hem. De 

socialiseras kanske på ett annat sätt som vi vuxna kanske inte förstår då, utan då kanske man tror att 

de inte har så mycket socialt utbyte. För man utvecklas när man pratar med varandra och lyssnar på 

andra, så man kanske blir mer isolerad. Känner att jag måste sätta mig in mer i spel. De krävs ju en 

viss typ av arbete.  

J - Sista frågan, har du något att lägga till om datorspel som pedagogiskt verktyg eller om intervjun?  

M - Jag känner att det absolut är värt att prova, man kan inte såga något innan man provat det och 

sett vad det får för effekter. När resultat går ner i vissa ämnen måste man hitta vissa saker för att öka 

måluppfyllelsen och göra så intresset går upp. Många hemmasittande har ju ökat så det kanske 

skulle kunna att man får tillbaka mer elever till skolan. Jag känner absolut att ma behöver mer 

fortbildning och kommer det nya grejer så är det jätteviktigt att lärarna blir fortbildade i det. Annars 

tror jag inte det kan få de effekterna man önskar. Så det tror jag är jättevitkigt.  

J - Hade du velat ha mer fortbildning i det om det hade erbjudits?  

M - Ja om det är kopplat till mina ämnen. Vi har varit om programmering men det känns som att det 

var upplagt att passa mattelärarna mer. Nu var det två år sen vi fick den utbildningen, det måste vara 



kopplat till det ämnet man har. Jag vill också konkret veta hur det kan användas. Och att lärare 

tillsammans med spelutvecklare utvecklar spelen så det blir pedagogiskt. Men om det hade kommit 

något hade jag absolut velat prova det med eleverna och utvärderat det. Spännande är det men jag 

har svårt att se att man vill göra det hela tiden och i alla ämnen, då tappar man andra saker.  

Transkribering 2 

J - Arbetar du något med digitala läromedel idag? 

U - Ja, det gör jag. 

J - På vilket sätt? 

U - Vi har ju digitalt läromedel, Clio, som vi har infört. Där har jag både svenskan och SOn, det är 

ett läromedel då. I dom finns det också prov, uppföljningar och sånt som vi använder där.  

J - Hur tycker du det funkar?  

U - Jag tycker det funkar bra, sen finns det ju alltid som med allt läromedel förbättringar man kan 

göra. Det är väl just det med nätet som skapar problem, nätet krånglar eller problem med deras 

inloggningar. Lite sånna lite mer tekniska grejer.  

J - Så det tekniska kan ställa till det? 

U - Ja det kan bli ett hinder, rätt så ofta faktiskt.  

J - I år införde läroplanen digitalisering, att lärarna ska jobba med det och att eleverna ska få större 

kompetens om det. Hur tänker du kring det? Är det något du jobbar med aktivt? 

U - Ja det gör jag för jag har det både i svenska och SO, så gör jag ju det. Jag tycker det är bra att de 

ska skriva också på iPaden, så de skriver sina texter och arbetar. Så för mig har det varit lite 

märkligt att de sen ska göra nationella skriftligt, för hand. För det är inte den världen de är i, sen är 

det också viktigt att träna upp handstilen också, så vi får inte glömma den delen. Men jag är inte så , 

vad ska man säga, jag gillar nya grejer och gillar att testa på nytt så jag är rätt öppen för förändring.  

J - Känner du till begreppet digitalt klassrum?  

U - Jag har hört det men vet inte om jag tänker rätt kring det.  

J - Det är lite av det du nämt, att mycket av din undervisning ligger på nätet, tex i Clio. Men det 

handlar som sagt om datorspel så hur tror du att datorspel hade passat in i ditt klassrum? Tex om du 

hade presenterat ett datorspel för eleverna där de får lära sig något i historia tex. 



U - Ja asså det svåra är med det, då ska det vara mer som en del eller en uppgift isåfall, jag tror det 

är svårt att ha det till att man bara gör det för man måste kunna bedöma. För man måste kunna 

bedöma eleverna och det är svårt i ett datorspel. Men att ha det under inlärningsmomentet kan det 

vara en del i allt annat vi gör, istället för att göra en diskussion kanske man gör ett spel istället, så 

det skulle väl vara möjligt. Men det måste vara bra upplagt och smidigt, asså oftast är det något som 

krånglar tex all ska in eller inloggning. Massa såna tekniska grejer som krånglar, säkert därför 

många backar.  

J - Teknologin kanske inte håller? 

U - Mm precis.  

J - Om du hade jobbat med ett datorspel, hur tror du kognitiva förmågor så som tänkande och 

minnesträning hade påverkats?  

U - Åh jag vet inte, nä men det kan väl vara både och tänker jag. Det tränar ju på andra grejer än 

vad man inte tränar annars. Bildliga minnet tänker jag, och att få andra strategier. 

J - Så den strategiska förmågan kan tränas tycker du? 

U - Aa precis det tror jag. För man måste tänka till hur den kommer där osv. Men det tror jag. Och i 

engelska vet jag, jag vet att många är väldigt duktiga på engelska för de spelar mycket spel. Det blir 

andra ord och andra berepp. Men sen nackdelen är att det kanske blir lite snävt, tex att det inte 

tränar att läsa, prata med någon fysiskt. Aa men vissa tränas, men man får inget samtal med andra.  

J - Och hur tror du elevernas problemlösning och samarbetsförmåga kan påverkas av att spela 

datorspel?  

U - Jo men det är klart det kan det väl göra. I spelet ska det ju finnas en problemlösning klart. Och 

det kan ju vara väldigt bra, absolut för att utveckla problemlösningen. Samarbete beror ju på om 

man sitter själv eller inte, ofta sitter man ju och spelar ihop så det blir inne i den världen och pratar 

genom det. Men det är klart om det är flera stycken i samma spel måste man ju samarbeta med de 

andra för annars, om jag fattar det rätt, kan det påverka spelets utgång. Så visst en del av samarbete 

måste man klara av, så det tror jag. 

J - Om du skulle ta in datorspel i ditt klassrum, vilka fördelar och nackdelar skulle du se med det? 

Tex hur tror du att dina elevers intresse och motivation hade påverkats? 

U - Vissa hade nog, speciellt killar än tjejer, där hade nog deras intresse kunnat väckas av det. Det 

tror jag. Men likt allt sånthär så blir det för mycket av något så tröttnar eleverna. Som när vi fick 

iPads först så gjorde vi väldigt mycket filmer, asså man skulle filma slaget i något, men det gjorde 

man i alla ämnen och till slut blev det tröttsamt. Så ska man använda något sånt här så ska det 

finnas variation och man ska använda det i vissa moment. Och använda det ibland och när det 



passar. Och visst det kanske kan väcka tjejers intresse också, visa att spel inte bara handlar om att 

döda tex utan att det finns andra spel också. 

J - Tror du de hade påverkat de lite mer svaga eleverna också? 

U - Ja det tror jag absolut om de förstår vad som händer, för många gånger handlar det om att det 

finns en tydlighet. Speciellt killar.  

J - Det finns ett spel som heter Minecraft… 

U - Ja där man bygger va? 

J - Precis! Det finns en variant av det som heter MinecraftEDU som användas i skolan och forskats 

kring, det kallas serious games, och betyder att spelen har en koppling till läroplanen och 

lärandemål. Tror du att du skulle kunna använda något sånt här lärospel som tex MinecraftEDU som 

är tydligt kopplat till målen?  

U - Ja hade jag bara sett vad det ska ge så hade jag kunnat det, om jag hade förstått det. För ibland 

gör vi saker för att eleverna ska få en förståelse för något. Men det måste på något sätt hänga 

samman med det vi gör annars blir det, asså grejen med att bara ta in ett spel bara för att göra något 

blir så otydligt och då tappar man dom.  

J - En tydlig struktur tycker du är viktig då?  

U - Varför gör vi detta? Jo för att.. och är det då kopplat till läroplanen och är tydligt så absolut. Vi 

har ju många ambitiösa elever här som vill veta varför vi gör detta och vad det ska leda till.  

J - Det är ju viktigt för dig som lärare också, att veta vad du ska bedöma. 

U - Ja för tiden är ju så knapp i skolan, vi måste få in så mycket. Så om jag ska lägga tiden på ett 

spel måste jag veta att det ger något. För jag måste plocka bort något annat, för då räcker inte tiden 

till. Vi har ju inte en uppsjö av timmar.  

J - Hur tror du att din roll som lärare hade påverkats av att använda datorspel? Tex mer passiv eller 

mer engagerad?  

U - Man tror ju att man får vara passiv men jag tror att man får vara ännu mer engagerad. Alltid 

någon som inte förstår eller måste ha hjälp, så man måste vara ännu mer tydlig. Bara för att man har 

digitala läromedel så byter man ju inte ut någon utan det krävs ännu mer av dig som lärare. Så det 

tror jag inte.  

J - Så om du skulle sammanfatta vilka fördelar och nackdelar ser du på datorspel som pedagogiskt 

verktyg?  

U - Nä men det kan väl vara att just fånga det mer omotiverade eleverna, att haka in de i området. 

För har de börjat förstå en del är det enklare att få med sig dom. Och att det blir mer variation och 



att man når en annan typ av elever. En annan fördel kan vara att öva på strategier och samarbete 

osv. Tex om man har andra världskriget som spel, det spelar vi ibland med tärningar fysiskt. 

J - Funkar det bra?  

U - Ja men det tar mycket tid. Då får man ha den tiden, och det har man inte alltid. 

J - Vilka nackdelar ser du då?  

U - Men nackdelarna är väl att man inte vet vad man kan bedöma. Asså vad lär sig eleverna och hur 

kan man se det? Och sen att det inte får vara för mycket, i lagom mängd. Och sen att de kanske blir 

för mycket in i spelet, jag vet egentligen inte vad nackdelarna är för jag har aldrig testat det så det är 

svårt att sätta sin in i.  

J - Om du hade blivit erbjuden någon kurs om tex datorspel hade du velat gå en sån då? 

U - Beror på vad innehållet i den är. Om det rör mina ämnen, och att det finns färdiga spel med 

tydliga strukturer med tydliga mål. Om det funkar och är tydligt kan jag använda det ibland, som 

när man visar en film ibland och ibland gör man detta och ibland gör man redovisningar. Jag kan 

tänka mig att detta är jättebra, tex om man spelar dagen D och kan se vad som hade skett om det 

kom från ett annat håll tex.  

J - Som avslutande fråga, har du något att tillägg om datorspel eller om intervjun? 

U - Nä det har jag väl inte!  

Transkribering 3 

J - Arbetar du något med digitala läromedel idag?  

H - Beror på vad du menar? Läroböcker eller? 

J - Allt egentligen  

H - Ja det är väl massa, e böcker bland annat. Vi spelar in filmer och allt möjligt, så ja det gör jag.  

J - Hur arbetar du med det i undervisningen?  

H - Jag använder ju e böcker som jag eller någon annan har gjort.  

J - Du gör dom själv? 

H - Aa, en del har vi gjort själva och en del har vi lånat. Vi gör filmer och vi har gjort egna e böcker 

med eleverna, det tog dock mycket tid. Där det passar försöker jag stoppa in det. Jag har använt 

några småspel, jag har använt SimCity.  

J - I vilket ämne då? 

H - Geografi, hållbarutveckling.  



J - Hur funkade det? 

H - Sådär, det var rätt kul. De fick bygga en stad och så skulle de göra den så hållbar som möjligt.  

J - Vad såg du för fördelar och nackdelar med det?  

H - Fördelarna var att de fick se hur svårt det var, nackdelarna var att det tar för mycket tid.  

J - Det tog lång tid? 

H - Aa, och sen är vissa elever proffs och vissa är nybörjare. Men nä det var kul. 

J - Hade de egna datorer eller hur gjorde ni? 

H - Vi laddade hem det till paddorna. Sen har vi använt ett annat spel, en gratis app, där man är 

olika sjöfarare så får man en svart karta så ska man upptäcka världen. Och se vad det kostade att åka 

iväg med ett fartyg.  

J - Spännande! Hur fungerade det?  

H - Det var rätt kul! De satt mest var för sig och så fick de sen berätta hur det gått till och så skrev 

den en rapport om det sen.  

J - Hur tog eleverna det? Var det intresserade? 

H - Ja det tyckte det var rätt kul att få en svart karta och försöka hitta.  

J - Så kul! Men från och med i år så införde skolverket digitaliseringen i läroplanen, hur arbetar du 

med det? Att tex stärka deras och din egen digitala kompetens? 

H - Egentligen inte mer än innan.  

J - Du har jobbat mycket med det innan kanske?   

H - Mm, det är väl isåfall att jag arbetar mer med källkritiken.  

J - Känner du igen det digitala klassrummet? 

H - Ja när vi byggde här (syftar på skolan) pratade jag och rektorn om det. Men det blev inte så.  

J - Hur gick tankarna?  

H - Jag hade tankarna att jag ville ha ett klassrum som mer var som en tidningsredaktion. Så man 

delar ut uppgifter och så letar de information på olika ställen och sen skulle man framställa det på 

olika sätt. Visa upp det i tex Keynote, affisch eller tidning. Men man hade gjort allt digitalt. Men det 

blev inte så för vi fick inte pengar till det.  

J - Tråkigt! Det kanske är en stor nackdel till allt detta, just att ekonomin inte räcker till. Men det lät 

ju väldigt spännande! 

H - Ja det fanns ett sånt koncept på en annan skola som hade det. Som sålde att man hade färdiga 

klassrum som var konstruerade.  

J - På nätet då? 

H - Ja 



J - Men detta handlar som sagt om datorspel, så hur tror du att datorspel kan träna kognitiva 

förmågor hos eleverna? Tex tänkande och minnesträning 

H - Kan säkert vara bra! Jag tror att det kan vara bra på olika sätt faktiskt. Man märker ju kanske en 

hel del, iallafall grabbar som spelar datorspel, både tänket tränas och många spel är faktiskt 

historiskt korrekta. Så den kopplingen ser jag! Sen finns det ju andra program där man kan träna på 

andra saker, tex i geografi.  

J - Hur tror du elevernas problemlösning och samarbetsförmåga kan påverkas? 

H - Jag relaterar det till grabbar som spelar spel, de löser saker och uppgifter ihop i spelen. Även 

fast de sitter var och en för sig, men de spelar ändå tillsammans. Och löser saker tillsammans, jag 

tror att i slutändan om samma grabbar hade fått lösa samma uppgifter ihop i skolan så vet de redan 

sin svagheter och styrkor. Jag tror det, jag får den känslan. Sonen som spelar fotboll spelar datorspel 

med samma gäng, de löser vissa saker i kompisrelationer som de gör i spelet. Och ibland på 

fotbollsplanen också. Så ja jag tror det tränas.  

J - Och vad ser du för fördelar och nackdelar på att ta in datorspel just i ditt klassrum?  

H - Fördelen kan vara om man hittar något som är bra för tex historian eller geografin. Men sen är 

det ju att det tar så mycket tid.  

J - Planeringstid då eller? 

H - Planeringstid, undervisningstid, genomförande och slutet. Och sen så plockar det på av så 

mycket annat utifrån som också ska ta tid. Så jag är både ja och nej, både för och emot. Men det är 

alltid kul.  

J - Och just detta med elevernas intresse och motivation är ju viktigt i skolan, hur tror du det hade 

påverkats av datorspel? Du har ju använt datorspel nämnde du, kunde du se någon skillnad när du 

använde Simcity tex? 

H - Det är fler som är intresserade. Jag tror att man kan skapa ett intresse och ett djup. Jag tror det. 

Sen alla form av spel, behöver inte vara digitala spel, som kan förändra det slentrianmässiga i 

skolan tror jag faktiskt skapar intresse.  

J - Tror du det skapar intresse för alla? 

H - Jag tror att de extra svaga kan se att man kan ha nytta av det man gör i skolan på ett roligt sätt. 

Vi ska faktiskt spela spel på lektionen idag, spelade inte vi det? När man är en stenåldersmänniska? 

J - Jo! Det var kul.  

J - Ett spel som du säkert känner igen, Minecraft, det har gjorts en variant på det som heter 

MinecraftEDU. Har du hört talas om det? 



H - Japp! 

J - Har du använt det? 

H - Eh vi har varit från och till.  

J - För det är ju ett sånt som kallas serious games, eller lärospel. Som är kopplat till läroplanen. 

Hade du kunnat använda ett sånt lärospel som inte bara är ett nöjesspel i din undervisning? 

H - Jadå! Det hade jag verkligen kunnat tänka mig. Men mer resurser och tid. Men annars självklart, 

allting som kan genereras på andra sätt. 

J - Hur tror du att din roll som lärare hade påverkats om du använda datorspel i undervisningen? 

Tex du har ju använt datorspel, kände du att det blev någon skillnad?  

H - Man kommer närmre, man kommer in i en annan värld. Man gör samma saker och sen så var 

det ofta de som lärde mig saker. Det är ett givande och tagande. Det blev ett annat samspel mellan 

elev och lärare tycker jag.  

J - Så du kände inte att du blev mer passiv och att spelet var det som lärde ut?  

H - Nä man måste vara mer delaktig.  

J - Så du kanske var tvungen att vara mer delaktig?  

H - Aa 

J - Så vilka nackdelar och nackdelar ser du som datorspel som pedagogiskt verktyg?  

H - Nackdelen är ju tiden, allting tar mycket mer tid. Sen visst kan man tappa elever på vägen, tex 

går det inte bra för eleven i dataspelet så kanske de tappar intresset. Däremot finns det mer fördelar, 

fler fördelar än nackdelar. 

J - Vilka fördelar? 

H - Man kan få mer delaktighet och man får en diskussion kring hur de gjorde och olikheter i det. 

Så man kan hitta andra vägar för att nå samma mål, via dataspelet kan man nå målen via helt andra 

diskussioner om andra saker. Det kan också öppna upp nya vägar. Man kan också koppla det med 

spelet och sen ut i samhället, ut i verkligheten. Om man gör på ett sätt i spelet, hur hade det tex 

fungerat i verkligheten?  

J - Så man får en verklighetsförankring? 

H - Aa precis.  

J - Om det hade erbjudits en kurs eller fortbildning om datorspel från skolan, hade du varit 

intresserad av att ta den då? 

H - Aa 

J - Tycker du det behövs mer kompetens hos lärarna?  



H - Oh ja! Mycket. Och nu ska man ju lära ut om algoritmer i samhällskunskapen och 

sökfunktioner, man bara ööööh okej…. 

J - Tror du det är svårt att bedöma eleverna med datorspel? Tex när du använde det var det svårare 

att bedöma det än tex en lärobok?  

H - Man får vara mer flexibel. Men ja det är svårt, tex någon lyckades komma såhär långt i spelet. 

Ska man bedöma vägen fram eller diskussionen? Så ja det är svårare men man kan vinna andra 

grejer.  

J - Nu är vi inne på sista frågan, har du något att tillägga om datorspel eller om intervjun i helhet?  

H - Jag tror att det kommer bli mer, om tekniken blir billigare, att VR är en sån grej som kommer 

bli mer. Det var för en herrans många år sen när jag var i London, då var det mycket 3D och mycket 

upplevelse i spelen. Det var 2011, det coolaste då var att man åkte gummibåt genom 

människokroppen. Så åkte man in i den och letade upp saker. Det var skit häftigt.  

J - Hur hade man kunnat använda VR i tex SO tror du? 

H - Jag har sett första världskriget. 

J - Hur var det då? 

H - Helt galet! Du är i en skyttegrav och får uppleva ett anfall mot dig. Och så står man med VR 

glasögon när det smäller och bomber faller. Det är helt galet. 

J - Hur tror du det hade funkat med elever? 

H - *skrattar* ja det handlar om att de får uppleva, om de får uppelva det enskilt eller om alla får 

samma upplevelse. Det hade varit jättehäftigt om alla fick uppleva samma sak. 

J - Då kanske elverna får större historisk förståelse än att bara läsa.  

H - Och hur nära det var. Tex krigetsfasor kan inte upplevas om man bara kollar på en film om det.   

J - Den ekonomiska frågan är ju stor. 

H - Mm  

J - Vi får hoppas att det snart finns lättåtkomliga lärospel som är gjorda för skolan.  

H - Ja det är ju det jag saknat. Nu får man göra allt själv. Man vill ha en färdig mall.  

Transkribering  4 

J - Jobbar du något med digitala läromedel idag?  

A - Ja, ett mattespel som heter Scooli som är ett digitalt, det är ju ett spel, men Halmstad Kommun 

har köpt rättigheterna, en kommunlicens, men nu har de sagt upp den men vår skola har valt att 

fortsätta med den. Så det är ett mattespel där man tränar bitarna som vi går igenom i årskurs F-3 och 

även högre upp. Sen har vi också köpt till vår mattebok, Mondo, så har vi köpt till en datorlicens så 



barnen kan gå in på nätet och spela. Det är väl inget spel på det viset men man tränar automatisering 

olika områden och titta på filmer. Det ju mot en plattform.  

J - Och hur tycker du det fungerar? 

A - När allt fungerar som det ska och alla kommer ihåg alla lösenord så fungerar det jättesmidigt 

tycker jag. Jag brukar använda det för att passa på att få små grupper, för ofta är de digitala 

läromedlen ganska självgående så om barnen väl har kommit in, helst i Schooli, så följer de en bana 

och så brukar jag dela upp klasser i stationer, en tredjedel av klassen sitter och jobbar med Schooli 

så har jag genomgång med en tredje del och så har den sista tredjedelen något annat praktiskt. Så 

jag brukar använda det så. 

J - Låter ju bra! Men känner du till begreppet digitalt klassrum?  

A - Jag har hört det, men frågan är om man skulle förklara vad ett digitalt klassrum är så skulle jag 

nog ha svårt att göra det.  

J - Försök förklara det om du vill? 

A - Då tror jag ett digitalt klassrum är en form av plattform där man loggar in sig och där man som 

pedagog skulle kunna lägga upp uppgifter som eleverna hämtar och jobbar med. Tex 

Googleclassroom har ju vissa, det använder inte jag men det finns andra pedagoger på skolan som 

använder sig av det och där gör de så.  

J - Detta kommer ju specifikt handla om datorspel och du har ju pratat om några spel än så länge. 

Men hur tror du, eller tycker du, att datorspel passar in i ditt klassrum?  

A - Mm men Schooli är ju gjort som ett datorspel där barnen löser uppgifter och får gå vidare och 

hamnar i en värld där man får lösa uppgifter så går man en bana så får man belöningar i form av 

pizzor och allt vad det är. Det är så hamstrar som man ska hjälpa på olika sätt och då tänker man att 

det är som ett datorspel för man får snabb belöning och kan levla och klara uppgifter. Och det 

tycker jag fyller en viss funktion när man ska träna tex automatisering inom matematiken, där jag 

använder det, sen vet jag att det finns ett annat som andra använder som heter Bingel som är gjort 

av ett läromedelförlag. Där är det både svenska och matte där man hamnar på en ö, mycket handlar 

om att man ska lösa uppgifter och få cred för det. Så aa det tycker jag till viss del, som ett 

komplement. Eller så som jag använder det att man kan frigöra sig själv lite då, om jag behöver en 

grupp som ska gnugga något eller att det inte har fastnat så kan jag ju lösgöra mig själv genom att 

de andra barnen spelar. Men sen är det ju det med spel, de blir väldigt glada, det är väldigt lustfyllt 

och det är ju kul, det tycker att det är jättekul så det är kul på så vis.  

J - Så tror du att det kan påverka deras intresse eller motivation?  



A - Aa sen är det ju inte så, där måste man vara tydlig, att de gör kopplingen. Där måste man vara 

tydlig som pedagog att det inte är kopplingen själva att det är matte vi tränar nu. Och visst samtidigt 

behöver man kanske alltid göra den kopplingen men jag tror att inte att det skadar att man är tydlig 

med att detta gör vi för att träna oss och lära oss och bli ännu bättre. 

J - Så kopplingen till att det är ett lärande och inte bara nöje är viktigt? 

A - Ja det är viktigt så de inte bara spelar. För det kan man ju göra hemma, det kan man göra hur 

mycket som helst. Så jag tänker att det ska vara skillnad mellan att spela i skolan och spela hemma. 

Så att i skolan använder vi det roliga spelet för att lära oss, hemma kan man ju bara spela.  

J - Tror du barnen ser den kopplingen? 

A - Jag tror nog att man får vara tydlig med det så man inte bara gör massa saker.  

J - Hur tror du att datorspel kan träna kognitiva förmågor?  

A - Ja det tror jag till viss del, sen är det mycket uthållighet tänker jag som man inte tränar. För 

oftast får man ju en snabb belöning, det finns tex ett mattespel som heter Vektor som är utformat av 

något på Göteborgsuniversitet som är en app där dom menar att man tränar det logiska och 

tänkandet. Och man tränar sin talsuppfattning, så de hävdar att om man kör Vektor ett visst antal 

minuter per dag så ska man utveckla sitt mattetänk. Så så kan det ju såklart vara. Sen är det ju att 

man får belöningar belöningar och belöningar hela tiden, då tänker jag att en fara i det är att man 

kanske inte känner att den inre belöningen inte finns utan det är den yttre belöningen hela tiden. Tex 

nu fick jag den där diamanten och den badbollen så det är ju såna belöningar som dom får 

småbarnen. Medans den inre belöningen man får när man suttit och kämpat med något länge kanske 

inte finns.  

J - Tror du att det kan vara stressande att alltid vela ha den stimuli?  

A - Aa det tror jag nog och så kan det vara att det inte spelar någon roll för vissa vill bara spela klart 

banan men tänker inte på hur det gick. Asså vi uppmanar våra barn att om de har gjort klart en bana 

att gå tillbaka och se om de fått tre guldstjärnor på alla, det måste man påtala för dom. 

J - Så de kan komma vidare även fast de inte är klara med allt? 

A - Aa de kan ju gå hela banan fast inte lyckas speciellt bra helt enkelt. Och det är ju det 

mattespelets svaghet. Men samtidigt driver det de framåt så man får ju inte bara släppa på dom. 

Man kan vrida och vända på allt. 

J - Hur tror du att elevernas samarbetsförmåga och problemlösning kan tränas?  

A - Ja samarbetsförmåga… de spel jag har använt tränar ingen samarbetsförmåga över huvudtaget. 

Utan de är ju 1 till 1 och man sitter vid sin skärm, därför jag tänker att det är som ett komplement 

till undervisningen. Så man får ju se till att det finns andra tillfällen till samarbete, sen tänker jag att 



det också finns spel som över det, tex Minecraft är ju ett sånt spel där man samarbetar och bygger 

upp och det finns ju vissa skolor där man använder Minecraft. Och där behöver man ju samarbeta. 

Men de spelen jag har samarbetar man inte, mer än att jag kan uppmana dom att diskutera 

tillsammans med kompisen om det är något de inte riktigt förstår hur man ska göra. Men jag tänker 

att det är ett komplement och då får man se till att man vet som pedagog vilka luckor som finns. 

Liksom att veta vad man får med och vad saknas, så är det ju i många saker. Det är viktigt att de får 

med sig alla bitar som läroplanen skriver. 

J - Jag tänker detta med Minecraft, har du hört talas något om MinecraftEDU? Har ni pratat om det 

på er skola? 

A - Nä det har vi nog inte gjort  

J - Det är en variant av Minecraft som är skapad för skolor, så man man välja vilket ämne man vill 

ha tex historia så kanske någon har byggt upp en historisk plats som man kan gå rundvandring i.  

A - Typ Colosseum liksom?  

J - Aa exakt. Skulle du kunna tänka dig testa något sånt här? Tex rundvandring i MinecraftEDU? 

A - Ja det hade varit häftigt om man skulle kunna besöka stenåldern eller vikingatiden. Det är ju de 

historiska epokerna vi berör rent historiskt. Men absolut det hade kunnat ge en viss, tror att det finns 

ett sånt där vikingaspel eller järnåldersspel som ett museum hade gjort. Men aa det hade kunnat 

förstärka inlärning tror jag. Får snoka lite på det.  

J - Vad ser du för fördelar och nackdelar med att använda datorspel? Du har ju använt det lite redan 

så vad såg du för perspektiv?  

A - Nackdelarna är ju om det får ta för stor plats och man har för stor tilltro i det, då kan man nog 

bli lite lurad. För ibland ser det så coolt ut men så är det inte det som du hade förväntat dig 

egentligen om man tittar lite närmare. Faran med datorspel är att de är fantastiskt lockande för både 

barn och vuxna men vad fyller det för funktion? Att man verkligen tänker igenom det och ser hur 

det kan leda framåt eller hur det kan fördjupa kunskaper. Hur kan det ge något mer för mig och 

mina elever? Just när det gäller matte, där det är mycket med automatisering, så ger detta en nivå till 

och de tycker det är fantastiskt roligt och det ger mig en chans att gruppera lite. Men sen finns det ju  

många funktioner i spelen som man måste sätta sin in i, tex skicka ut uppdrag till specifika elever 

eller se genom en lärarfunktion hur det går för alla eleverna. Så man kan gå in och vara ett över jag 

och sen skicka uppgifter till dom. Men det har jag inte riktigt utnyttjat för då måste man sätta sig in 

i det. Jag använder det inte super ofta men någon gång i veckan, idag satt de i 25minuter med de 

under stationer.  

J - Vilka fördelar ser du om du ser några? 



 A - Fördelarna är ju att det blir lustfyllt och att de tycker att det är kul, de längtar till att få spela. 

Sen hoppas jag ju att det ger någon förståelse för det matematiska språket ju, det hoppas man ju på 

ett lustfyllt sätt. Och man kanske når några till, för många barn som har olika diagnoser trivs ju vid 

paddor och det är deras sätt att vila. Och ändå gör de något som alla andra gör, väldigt få har ju 

något adhd eller autism som inte fixar ett spel på datorn, min erfarenhet.  

J - Så du tror det kan hjälpa de som är lite svagare?  

A - Ja absolut och de som har svårare att koncentrera sig. Om man har svårt att finna fokus så 

hjälper ju de programmen de eleverna att finna fokus och struktur. Det är tydligt för de får ett 

uppdrag sen får man en belöning. 

J - Hur tror du din roll som lärare påverkas av att ha datorspel i klassrummet?  

A - Som jag använder det nu så lösgör jag ju mig själv så att jag kan hjälpa en annan liten grupp, 

sen så de som spelar får ju inte min hjälp så mycket. Men då går jag ju igenom de matematiska 

tankar och problemlösning för en grupp. Vet inte om jag svarade på frågan, vill du läsa den igen?  

J - Jo hur du tror din roll påverkas? 

A - Jo men strukturen påverkas till viss del för man kan göra mer i grupper. Men det är samma tänk, 

man måste ju veta vad man ger dom och vad utfallet ska bli. 

J - Nu är vi inne i sista frågan, har du något att tillägga om dataspel eller om intervjun?  

A - Ja jag tänker lite att man använder datorspel i den tidiga läs och skriv inlärningen, då är det 

också ganska många datorspel och appar. Där använder vi det också. Så det finns ju ett sätt att göra 

lite tråkigare saker roligare, det finns tex appar där man följer mönster med fingret så ska man 

forma bokstäver och om man gör fel så säger den till. Men sen finns det en fara i att man kanske 

kan göra ett memory på paddan som hade kunnat göra här och nu med kort. Så faran kanske är att 

appar kanske tar för stor plats, för det är en trend, istället för att ett klassiskt memory. Jag tänker att 

bara sitta och klicka kanske inte är så superbra i förlängningen, för det blir en annan rörelse och ett 

annat minne i hjärnan. När man gör andra rörelser. Man kopplar ju inte röresleminne och då blir det 

ett annat minne. Så jag tror att man ska vara hälsosamt skeptisk faktiskt. En annan tanke är att det 

tekniska måste fungera! För om det inte fungerar så blir eleverna frustrerade så skolorna får se till 

att inte snåla med tekniken. För annars äter det bara tid och är helt värdelöst.  
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