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Sammanfattning 
Syftet med forskningsarbetet var att forma en bild kring fritidspedagogers inställning till 
datorspel samt genom tidigare forskning argumentera för olika lärandepotentialer, som 
datorspel kan bidra med i fritidsverksamheten. Det första som gjordes var en enkätstudie, som 
skickades ut till samtliga fritidshem i två kommuner, någonstans i norra Sverige. Därefter 
gjordes ett urval av fem fritidspedagoger som medverkade i vår kvalitativa intervjustudie. 
Resultatet visade på att det var få fritidspedagoger, som själva spelade datorspel. Samtliga av 
dessa hade dock erfarenheter kring användandet av datorspel i verksamheten. Oberoende på 
hur deras inställning kring datorspel såg ut i allmänhet, belyste alla fritidspedagoger någon 
form av lärande som kunde utvinnas, om datorspel implementerades i fritidsverksamheten. 
Vikten lades vid de sociala aspekterna och barnens egna intressen för datorspel som motiv till 
varför fritidshemmet bör införskaffa datorspel i fritidsverksamheten. Det var samtidigt en 
kluven bild. Det påpekades av samtliga fritidspedagogerna att barnen redan satt mycket vid 
datorerna när de var hemma och därför ansåg fritidspedagogerna att fritidsverksamheten i 
stort sett skulle användas till annan typ av verksamhet.  
 
Nyckelord: Datorspel, fritidshem, lärande, semiotisk domän, spelaren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
Datorspel ligger oss varmt om hjärtat, detta ledde i sin tur till att vi började diskutera med 
varandra under utbildningens gång hur/om man använder sig av datorspel i skolan idag. Dator 
fanns i Nicklas fritidsverksamhet då han var 6 år gammal. Det var nu 17 år sedan. Tidigaste 
spelminne var då han spelade Tetris på en svartvit Apple Macintosh. Urbans tidigaste minne 
var spelet Kung Fu till Nintendos 8-bit NES, som en kompis hade köpt på 1980-talet. Detta är 
några av de grundpelare som lett till arbetets uppkomst.  
 
Vi vill tacka alla fritidspedagoger som har ställt upp på att svara på enkäter och intervjuer. 
Utan er hade inte studien varit möjlig att slutföra. Vi vill passa på att tacka Emma och 
Jeanette för givande diskussioner som hjälp till att forma arbetet. Slutligen vill vi tacka vår 
handledare, Stefan Lundström. Dina kunskaper har hjälpt oss mycket under arbetets gång. 
 
Urban Sandberg & Nicklas Karlsson 
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1 Inledning 
Under slutet av vår utbildning diskuterade vi användandet av datorspel i lärandesyfte. Hur 
använde man sig av datorspel i fritidsverksamheten? Vi utgick från uppfattningen att barn och 
unga tyckte att det var roligt med datorspel. Fanns det möjlighet att omvandla det intresset till 
ett lustfyllt lärande? Datorspel spelades mycket av både vuxna och barn. Förr i tiden kunde 
spelaren spela själv eller med en annan spelare, om spelet hade ett flerspelarläge eller om man 
hade fler än en spelkontroll. Notera att med datorspel menade vi datorspel, konsolspel och 
bärbara plattformar. Vi använde uttrycket ”spelaren” som en betydelse för en individ som 
interagerade med någon typ av spelande. Eftersom det var ett nytt begrepp hade individer 
olika syn på datorspelande. Vissa såg det som ett tidsfördriv medan andra såg det som en ny 
form av lärande. 
 
Idag spelas olika former av datorspel av både barn och vuxna. Spelen idag har olika 
utformning och riktas till olika målgrupper. Även flerspelarfunktionen idag är helt förändrad 
eftersom man kan spela över internet med andra spelare som man inte haft kontakt med 
tidigare. Detta gäller för både datorspel och övriga spel (konsolspel och bärbara spel). Det 
egna intresset för datorspel samt frågan om hur man använde sig av detta i 
fritidsverksamheten, låg till grund för vårt forskningsarbete. Fritidspedagogen har en 
betydande ställning som ligger till grund för, om datorspel skulle införas eller inte i 
verksamheten. Vi ville även visa genom vår uppsats på ett potentiellt lärande som kan 
utvinnas genom användandet av datorspel i verksamheten. Mer om detta i diskussionen. 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) påpekar att 
skolan och fritidsverksamheten skall ge eleverna inblick i användandet av digital teknik som 
verktyg för skapande och lärande. Eftersom styrdokumenten betonade de digitala verktygen 
och dess implementering i verksamheten, så var fritidspedagogers inställning till datorspel 
avgörande för om datorspel skulle implementeras i verksamheten eller inte. Det fanns många 
åsikter kring datorspel. I vårt forskningsarbete lades fokus på datorspel i fritidsverksamheten, 
där fritidspedagoger intervjuades. Sedan diskuterades svaren vi fick kring Juuls (2005) och 
Gees (2003) forskning.  
 
Ungdomsstyrelsen (2006) menar, att det finns ett positivt sammanhang mellan datorspel och 
hälsa. De menar, att det framgår, att hälsan inte är sämre, än hos en person som inte, eller 
sällan spelar. De som spelar datorspel upplever sig tvärtom ha något bättre hälsa, de är mer 
aktiva på sin fritid samt att alkoholkonsumtionen är något mindre, än för de som sällan eller 
inte spelar. Ungdomsstyrelsen menar att även en norsk studie tyder på liknande resultat. 
Nämligen, att vana teknologianvändare även är aktiva på fritiden samt att datorspel skapar 
nya sociala relationer mellan barn i olika kulturer. Kroksmark (2012) menar att datorspel 
omfattar en lärandedimension, om den som spelar lär sig något eller om skaparna har den 
avsikten med sitt spel. Kroksmark menar att det krävs mer än endast underhållning och 
förströelse. Målet med ett spel är att man ska förbättra sina egenskaper, i syfte att kunna 
utföra mer komplexa delar av spelet samt att man ska utveckla sin kompetens kring spelets 
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regler, för att lättare kunna förstå spelets villkor och förutsättningar. Dessa insikter kommer 
därmed att tas med till nästa gång ett nytt spel påbörjas.  
 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Genom att analysera fritidspedagogers inställning till datorspel samt genom tidigare 
forskning, vill vi visa på lärandepotentialer som datorspel kan ha i fritidsverksamheten. För att 
få svar på detta så har vi ställt några frågor som vi behöver ha svar på. 

• Vad har fritidspedagoger för inställning till datorspel i fritidsverksamheten? 
• Hur ser fritidspedagoger på lärandet med utgångspunkt ur datorspel? 
• Vilka didaktiska potentialer har datorspel i fritidsverksamheten? 

 

1.3 Bakgrund 

I bakgrunden har fokus lagts på att utvinna en förförståelse för begreppet ”datorspel”. Vi har 
gått igenom hur detta begrepp har setts utifrån ett historiskt perspektiv samt att vi har gett 
exempel på spelgenrer. Fokus har lagts på att diskutera datorspel utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv i syfte att tolka lärandet kring interaktionen som sker mellan spelare och datorspel. 
 

1.3.1 Datorspel sett ur ett historiskt perspektiv 

Två av de första spelen som hade stor anknytning till datorspelsutveckling idag är ”Nim” och 
”Tennis for two”. Dessa utvecklades på 1950-talet. Under 1960-talet så experimenterades det 
vidare med spel. Bland annat spelet ”Spacewar” utvecklat av Steve Russell, som var ett av de 
första ”riktiga” spelen (Sandqvist, 2010). Under 1970-talet kom de första datorerna för 
hemmabruk. De första spelen till dessa var textbaserade eftersom de saknade grafik och ljud. 
Under 1972 hade processorerna utvecklats tillräckligt mycket för att en spelmarknad skulle 
skapas. Ingenjören Nolan Bushnell utvecklade tekniken av de tidigaste spelapplikationerna 
och skapade därmed spelet ”Pong”. Detta ledde till att man ansåg att arkadspel kunde vara 
lönsamma och därför skapades fler av dessa (Ungdomsstyrelsen, 2006) som i sin tur lade 
grunden för kommande konsoler på 1970-talet, t ex. Magnavox, Odyssey samt Atari 2600. 
Under 1970-talet uppkom spelet “Space Invaders” (Ungdomsstyrelsen, 2006) vilket var det 
första spelet som innehöll animerade spelkaraktärer. 
 
Under 1980-talet uppkom en rad viktiga händelser som lett till datorspelens utveckling. 1982 
släppte Commodore sin klassiska 64:a som på den tiden dominerade marknaden i flera år på 
grund av bra bild, bra ljud samt ett stort internminne utifrån den tidens standard. Vilket i sin 
tur ledde till att många spelade dator istället för konsolspel. Vidare så blev Namcos spel Pac 
Man känt över hela världen. Spelet “Tetris” uppfanns av den ryske matematikern Alex 
Pajitnov. Nintendo lanserade även 8-bit NES. Några år senare lanserades en handburen 
konsol, Nintendo Gameboy. Samtidigt som Nintendo NES släpptes lanserade Sega sin egen 
konsol, Master System (Ungdomsstyrelsen, 2006). 
 
Under 1980-talet uppkom flera japanska företag som dominerade den dåvarande 
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spelmarknaden. Nintendo och Sega var de största företagen. Fram till 1980-talet delades 
spelen in i två genrer. Dessa var krigsspel och sportspel. Spelen utvecklades enbart av 
ingenjörer, men längre fram höjdes kraven och spelens design och karaktärsutveckling var i 
centrum. Med Nintendos intåg skapades kända karaktärer som fick fans, och kunde användas i 
andra sammanhang, som film och tv-program. Därmed skapades en företagslojalitet bland 
kunderna. Kunderna kände tillit till företaget och köpte deras produkter (Sandqvist, 2010).  

Under 1990-talet utvecklades förstapersonsskjutargenren genom spelstudion ID Software som 
skapade Wolfenstein 1992. (Ungdomsstyrelsen, 2006) Senare under 1990-talet utvecklade 
Sony Playstation. Nintendo och Sega hade gått upp från 8-bit till 16-bits konsoler. Det 
innebar att grafiken hade förändrats på de nya konsolerna Super Nintendo och Sega Genesis 
(16-bit). Under sista delen av 1980-talet och hela 1990-talet så ägde de japanska företagen 
spelmarknaden. Spelmarknaden förändrades år 2001 när Microsoft släppte Xbox. Samtidigt 
släppte Sony Playstation 2 medan Nintendo släppte Gamecube. År 2005 släpptes konsolerna 
Xbox 360, Playstation 3 samt Nintendos Wii. (Sandqvist, 2010). I november 2012 startade 
nästa konsolgeneration med Nintendos Wii-U. I november 2013 släpptes Playstation 4 och 
Xbox One. 
 
1.3.2 Vilka spelar datorspel? 
 
Datorspel är en stor del av ungas liv. Medierådet (2012/13) skriver att: ”9–12 är det 
åldersintervall då flest spelar (totalt 87 % fördelat på 98 % bland pojkar och 76 % bland 
flickor).” (s.8) Skillnader blir dock större ju äldre barnen blir. Pojkar spelar i mycket högre 
utsträckning än flickorna. Det är vanligare att pojkar föredrar action och sport spel till skillnad 
från flickorna. Dataspelsbranschen (2010) skriver, att ca 81 % av alla svenskar spelar någon 
form av datorspel. Studien visar även på att de har börjat spela redan i unga år, så myten att 
spelandet endast är till för barn och ungdomar, kan strykas. Sandqvist (2010) menar, att 
underhållningsindustrin har revolutionerats sedan datorerna gjorde intåg på marknaden. 
Följaktligen har detta resulterat i att datorspel blivit jämbördigt med film- och musikindustrin. 
 
1.3.3 Exempel på spelgenrer 
 
Vi har utgått från Ungdomsstyrelsens (2006) definitioner kring spelgenrer för att kunna 
beskriva det utbud av spel som finns idag.  
 
Actionspel - Spel där det händer många saker som spelaren ska behärska. Fokus ligger på att 
spelaren ska ta sig genom olika banor som sätter spelarens reaktionsförmåga och koordination 
på prov. 

Racingspel - Man kör olika fordon (Bil, traktor, flygplan och så vidare) där målet handlar om 
att komma först i mål. 

Sportspel - Här läggs fokus på taktiktänkande och planering. Vanliga spel i denna genre är 
olika former av fotbollsspel, hockeyspel, basket och snowboardspel. 
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Strategispel - Även här betonas taktiktänk i samband med planering. Man refererar ofta till 
spel då man kontrollerar arméer, städer eller lag. 
 
Simulatorspel - På ett realistiskt sätt får man prova på att t ex köra bil, flygplan, lastbil. 
 
Plattformsspel - Klassisk spelgenre där man styr en figur som skall ta sig framåt genom en 
bana genom att springa och hoppa på plattformar medan man undviker fiender. 
 
Äventyr och rollspel - Styr en karaktär som oftast har ett mål, men i vissa fall styr man helt 
fritt hur man vill ta sig genom spelet. Utspelas oftast i fantasivärldar. 
 
Pussel och brädspel - Man talar ofta om kort och brädspel som finns i verkligheten, bara att 
man spelar på datorn. 
 
Lek och lär - har syfte att skapa ett lärande blandat med spelmekanik, riktas oftast till yngre 
spelare.  
 
1.3.4 Sociokulturell perspektiv 
 
Vi valde det sociokulturella perspektivet eftersom det är relevant i vårt forskningsprojekt 
Denna teori genomsyrade vår utbildning och ligger till grund för vår bild kring 
lärandemekanismer. Datorspel, med sin interaktivitet och sitt meningsskapande för spelaren, 
påminner om något som det sociokulturella perspektivet tar upp. Det kommer att tas upp mer 
detaljerat nedan. Bland annat språket som en bärare av kunskap och förståelse mellan 
individer både i nutid, men också mellan individer i olika tider och platser (Dysthe, 2003). 
Det är begrepp som är viktiga i det sociokulturella perspektivet som helhet. 
Dysthe (2003) påstår att relationer är ett grundläggande behov för att forma en kultur för 
lärande och att deltagande i en social praktik som känns meningsfull för individen är 
grundläggande för ett gott lärande. Det passar in på Gees (2003) syn på lärande som vi 
kommer in på senare. Han skriver om datorspelens sociala funktion. Inom den sociokulturella 
teorin motsätter man sig det monologiska lärandet, envägskommunikation mellan läraren och 
den lärande. Istället är det dialog och samspel som står i fokus. 

Linderoth (2004) menar, att det som definierar den sociokulturella teorin, är sammanhanget 
med andra och när vi agerar i en social praktik, som utformar hur individer lär och tänker. 
Samtidigt utformas sammanhang, när vi tänker och agerar. Han skriver, att olika redskap har 
använts och formats genom historien av olika individer. Ett exempel på redskap är datorspel. 
Han nämner att forskning kring datorspel har visat att individer kan lära av datorspel, men att 
det är situationsbundet till virtuella miljöer. Längre fram i arbetet kan man läsa att Gee (2003) 
belyser situationsbundet lärande genom olika så kallade semiotiska domäner (Semiotic 
domains). Det innebär att man måste ta till sig av den nuvarande kulturens skrift- och lässpråk 
för att ta sig an den kulturens sätt att tolka bilder och symboler. Gee menar att i 2000-talets 
samhälle är inte språket den viktigaste principen i olika kommunikationssystem. Idag lägger 
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man större fokus på att omtolka bilder, texter, symboler och diagram. Man använder sig av en 
ny form av läsförståelse (Gee, 2003). 

Man behöver kunna läsa av bilder och budskap för att bilda sig en egen uppfattning om dess 
betydelse. Ett exempel är reklamen på tv. Man annonserar idag sin produkt genom en mängd 
filmer och bilder, där det är upp till betraktaren att tolka budskapet, för att få en förståelse för 
vad annonsörerna vill med sina produkter. Det blir allt vanligare idag att man fyller ut 
tidningar med bilder, som har sina egna betydelser utifrån orden som används i texter. Gee 
(2003) menar, att om man inte kan läsa av dessa bilder, så kan man heller inte bygga sig en 
förståelse av dem utifrån orden, som används i texten. I sådana texter så har bilden en 
betydelse medan orden i texten har en annan. Detta innebär, att dessa två faktorer till 
läskunnande formulerar fler budskap än om man enbart skulle använda sig av text eller bild. 
Idag lever vi i en värld fylld med bilder. Gee (2003) förklarar begreppet ”semiotisk domän” 
som ett område där en eller flera sorters skriv- och läskunnande krävs då man ska bli ett med 
den sociala praktiken, för att få förståelse för de regler som gäller. Man kan se skillnader både 
i kulturella och historiska sammanhang men även kring flera hobby-grupper och yrkesgrupper 
idag. 

Säljö (2000) beskriver sociala och kulturella redskap, som grunden för det mänskliga lärandet. 
Med redskap menar Säljö att det finns intellektuella eller materiella redskap. Med det 
intellektuella menar han på sådant som sägs och tänkts, medan materiella är fysiska saker som 
man kan ta på. Allt det bär på tidigare generationers kunskap. Vidare menar han, att genom att 
behärska en typ av intellektuellt eller fysiskt redskap, så kan man få nya insikter när man 
upptäcker nya mönster och möjligheter. Han skriver, att känslan av meningsfullhet är viktig, 
för att en individ ska kunna lära på ett konstruktivt sätt. Att man interagerar i ett sammanhang 
och praktik man är intresserad av är grundläggande för känslan av meningsfullhet. Det 
påminner om Gee (2003), som skriver att datorspel har beroendeframkallande och utmanande 
mekanismer som skapar ett sammanhang där mening skapas.  

Lärandet är situerat. Lärandet integreras i sociala sammanhang, beroende på miljön. Ett 
centralt begrepp i sociokulturell teori är proximala utvecklingszonen. Denna zon ligger 
utanför det man själv kan, men som man med stöd av en annan, kan klara av. Läraren är 
stödjande och bedömning av kunskap sker under lärandeprocessen, hellre än att kunskap mäts 
efteråt genom olika prov. Lärande är medierat, med det menas, att äldre generationens 
kunskaper och uppfinningar förs vidare genom språk och kommunikation mellan människor 
genom olika tider och platser (Dysthe, 2003). I datorspel överför spelare kunskap och 
förståelse i spelkontext vidare mellan varandra, i exempelvis diskussioner över nätet på olika 
tipssidor på internet eller i övriga onlinemiljöer (Gee, 2003). Ovanstående gör att dator- och 
konsolspel har inbyggd potential till lärande om de tas tillvara på ett konstruktivt sätt. Då 
spelen anses roliga och barn naturligt känner att datorspel är meningsfulla.  
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Tidigare forskning om datorspel 

I bakgrunden har vi gått igenom hur datorspel definierats från tidigare forskning. Fokus hade 
riktats mot de regler som ett spel är uppbyggt av och varför dessa regler gjorde det roligt att 
spela spel. Fokus hade även lagts på forskning kring det lärande som kunde utvinnas från 
datorspel och hur datorspel kunde implementeras i utbildningssektorn.  
 
Vad definierar datorspel 
 
Den danska spelforskaren Jesper Juul (2005) tillhör de ludologiskt inriktade forskarna. Med 
ludologi menas studier om spel och spelregler. Han menar att datorspel är dels verkliga, i den 
betydelsen att det finns verkliga regler som spelaren agerar efter, när hon/han spelar. Dels är 
de overkliga då karaktärerna, och världarna är overkliga. Datorspelen är därför halvverkliga. 
Följande komponenter brukar spel, oavsett om det är brädspel, kort eller datorspel, innehålla: 
Ett regelbaserat system, olika utkomster beroende hur du spelar och vilka val du gör, 
resultatet i utkomsterna av de valen värderas olika. Spelaren är känslomässigt engagerad och 
bryr sig om hur det går i spelet, känslan kan förstärkas genom att spelet kan få 
förhandlingsbara följder. Det vill säga regler kan spelas med eller utan konsekvenser i den 
verkliga världen. 

Att spel är roliga beror på de regler som spelet innefattar. Om ett spel hade varit helt fritt så 
hade det känts meningslöst. Exempelvis skulle schack-matt i schack inte gå att göra, om det 
inte fanns regler för hur schack går till. Reglerna definierar spelet. Detsamma gäller alla spel. 
Just att det finns regler och olika utkomster för hur man agerar inom de reglerna, gör spel till 
vad det är. Att olika utkomster värderas olika och anses olika bra är också grundläggande. Att 
utkomsten är positiv brukar vara svårare att klara, än att utkomsten är negativ. Det är för att 
spelet ska vara utmanande. Spel kan dock vara roliga även om det är ett lotteri, men då är 
interaktivitet och inneslutningen i spelet svagare (Juul, 2005) 

Datorspel är roliga på grund av spelbarheten (gameplay), att spel är interaktiva, och att du 
som spelare gör olika val. Spel ska inte vara ett lotteri, utan spelaren ska på ett lagom 
utmanande sätt vara ansvarig för hur spelet artar sig, det vill säga hur man spelar. 
Spelutvecklaren Sid Meier menar, att när spelaren har flera intressanta val som är mentalt 
utmanande, så utgör det grunden till varför spel är roliga, Rolling & Morris (2000, refererad i 
Juul, 2005). Juul menar dock att, det finns många spel som anses roliga, trots att de inte är 
mentalt utmanande. Olika spel kan vara roliga för olika personer, beroende på kontext och 
personlig smak. Han har en modell för hur datorspel ska definieras. Först att det finns ett 
regelsystem, sen spelet och spelarens relation och sist relationen mellan resten av världen och 
dig, när du spelar. 

Juul (2005) tar upp trafik och trafikregler som nästan jämförbara med spel, men de faller på 
en viktig punkt. Här finns regler (trafiklagar). Olika utkomster (om du kommer dit du ska 
säkert eller inte). Olika värderingar av utkomsten (att komma fram säkert är bättre). De är 
känslomässigt engagerade (du vill komma fram). Det som skiljer det från spel är följderna i 
verkligheten (en trafikolycka är allvarlig i verkligheten och inte förhandlingsbar som i spel). 
Berättelser har ofta en bestämd utkomst som gör att det är problematiskt om de ska studeras 
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som ett spel. Han skriver att i början var spelforskning en kamp mellan narratologer och 
ludologer. Narratologin kommer från Aristoteles, och fokuserar på berättande element. 
Ludologi är ett sätt att studera spel som ser spel som något helt eget och som inte kan studeras 
genom ett narrativt synsätt. Ludologer menar, att historieberättande/narrativ och spel inte är 
förenligt. Narrativ är linjära och enkelriktade och kan inte påverkas av användaren. Spel är 
interaktiva och kan simuleras efter ett regelsystem som spelaren kan agera efter.  
 
Jenkins (2003, refererad i Juul, 2005) ser spel som transmediala och del i ett ekologiskt 
system av berättande. Det finns berättande element som refererar till tidigare verk. Juul (2005) 
var tidigare mer ludologiskt inriktad, men placerar sig nu i mitten och erkänner att spel kan 
studeras utifrån berättande mekanismer. Han menar, att narrativet kan göra spel roligare och 
intressantare, men att de är beroende av spelmekaniken och dess regler. Spelmekaniken och 
reglerna är däremot oberoende av narrativet och kan fungera på egen hand. Exempelvis det 
klassiska spelet Pong (1972). Spelet är svartvitt och du slår en vit prick med en vit stång mot 
din motståndare. Spelet har ingen handling, utan är bara sin spelmekanik och sina regler. 
 
Både Linderoth och Juul ser spel som olika regler, mekanik medan teman och berättelser ses 
som mindre viktiga. Spelutvecklingen har gått framåt sedan Pong var populärt och idag så 
innehåller de flesta spel någon form av berättande. Spelforskningen rör sig också ditåt. 
Exempel på datorspel som visar på hur ett berättande kan implementeras är Heavy Rain 
(2010). Det är ett spel där spelaren följer ett antal personer och avgör deras öde med hjälp av 
olika knapptryck och handkontrollrörelser. Spelet påminner om en film där man själv 
interagerar i scenerna. Idag är det relevant att påstå att narratologi är en beståndsdel som spel 
ska innehålla för att möta spelarens krav. I och med spelteknikens utveckling så kan man utgå 
från att spelarnas krav har höjts i förhållande till de som spelade tidigare. Eftersom narratologi 
tidigare inte fanns i lika stor utsträckning i spel så hörde det heller inte till det normala att 
spelaren hade några större förväntningar kring sin egen roll i spelet. Dagens generation av 
unga spelare växer upp i en tidsålder där narratologiska mekanismer har blivit en självklar 
ingrediens i det som ger spelen meningsfullhet. I spel som Heavy Rain (2010) och La Noire 
(2011) är valmöjligheterna implementerade i berättelsen på ett sätt där spelmekaniken och 
narrativet passar ihop och blir en helhet. 
 
Datorspel och lärande 
 
En som forskat kring datorspel och lärande är James Paul Gee. Han menar i sin bok What 
video games have to teach us about learning and literacy (2003), att ett spel är populärt för att 
det skapar ett lärande för spelaren, när han/hon spelar spelet. Du som spelare lär medan du 
spelar, annars skulle du inte komma någon vart i spelet, och förmodligen tycka det vore 
tråkigt. Spel är både utmanande och beroendeframkallande, vilket skapar en vilja hos spelaren 
att komma vidare. Spelaren får en naturlig inövning, dels genom att spelet är roligt i sig och 
innesluter spelaren i spelvärlden. Dels genom att utmaningen att komma vidare i spelet 
stegvis ökar, då bygger spelaren naturligt på sitt lärande. Spelaren får öva på det han/hon 
redan kan, samtidigt som han/hon stegvis lär sig utforska nya saker. Tillslut sker lärandet 
automatiskt, tills spelaren ställs inför ett nytt problem, och då måste tänka nytt eller lägga till 
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något till det denne lärt sig. Det spel som en person fastnar för brukar också vara roligt, för att 
det tillför en utmaning för spelaren. I skolan har vissa elever en för stor utmaning, medan 
vissa har väldigt lätt för sig, beroende på bakgrund. Det gör datorspel till en grogrund för 
lärande. Datorspel låter spelaren ta risker till låg kostnad. Ofta finns det platser där spelaren 
kan spara sitt spel, samt extraliv som spelaren kan använda sig av för att börja om ifall 
spelaren misslyckas (Gee, 2003). Han menar, att det ger spelaren mod att utforska och ta 
risker på ett sätt som skolan borde ha möjlighet att utforma. 
 
Han jämför även med litteratur, och menar, att en text kan betyda olika för olika människor, 
beroende på deras erfarenheter och i vilket sammanhang de läser texten. Att bara kunna läsa 
och skriva perfekt grammatiskt betyder inte att man förstår en text fullt ut. Alla texter ingår i 
en social praktik, eller i ett sammanhang, där texten kan tolkas olika beroende på vilken 
förkunskap läsaren har om det som texten förmedlar. Inte bara bokstäverna, utan även bilder, 
symboler, grafer och så vidare kan betyda olika saker för olika läsare. Gee (2003) menar att 
för att förstå en text, så måste man förstå i vilket sammanhang och praktik innehållet är i. 
Datorspel har setts som meningslöst av en del, speciellt äldre. Det kan vara bra för 
koordinationen men innehållet har inget värde. Lärande har i det västerländska samhället 
ansetts handla om bland annat språk, fysik och matematik. 
 
Gee, (2003) menar, att lärande är olika, beroende på social kontext i en så kallad ”Semiotisk 
Domän”(s.19). Det räcker inte att enbart kunna läsa och skriva. Man måste förstå det man 
läser och skriver i ett bredare perspektiv för att sedan kunna koppla det till tidigare 
erfarenheter och kunskap. Kontext eller sammanhang är alltså grundläggande för att förstå 
semiotiken i området man utforskar. Språket är inte det enda sättet att förstå saker. Han 
menar, att idag finns det en visuell läs och skrivförståelse som dominerar mer och mer i det 
moderna samhället, och är en källa till lärande och förståelse idag. Mycket av det som ansetts 
vara ”viktigt” att kunna, härstammar från en viss tid och kultur. 
 
Utvecklingen går dock framåt och nya medier för lärande har kommit. I Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står det att skolan ska främja 
användandet av moderna hjälpmedel i verksamheten. Lärande ska vara aktivt, det vill säga, vi 
gör nya upptäckter och erfarenheter när vi läser, skriver och har dialog med andra. Aktivt 
lärande är också när vi tar del av den kunskap och erfarenhet som finns inom en viss 
Semiotisk Domän, det vill säga kunskap inom ett område som byggts upp över tid. Aktivt 
lärande är även, när vi förbereder oss att lära vidare inom en viss Semiotisk Domän. Men 
lärande ska inte bara vara aktivt, utan även kritiskt. 
 
Här är datorspel ett utmärkt exempel. När man spelar, är det inte enbart en aktivt situerad 
förståelse, som beskrivits ovan. När spelaren kör fast, så kan hon/han söka vidare på internet 
eller bland andra individer och få hjälp att ta sig vidare. Spelare skapar sociala rum, där de 
samtalar och reflekterar kring spelen, vilket även kan överföras på andra områden. Man får 
också kritiskt väga in vad som är bra råd respektive dåliga och komma fram till vad som 
fungerar bäst. På så vis blir spelaren en kritisk utforskare av det han/hon håller på med, och 
det är ett utmärkt sätt att lära på (Gee, 2003). Lärande blir informellt och gemensamt i en 
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social praktik, likt det Dysthe (2003) skriver om när hon reflekterar kring Vygotskij och den 
sociokulturella teorin. När lärandet är aktivt och vi lär som bäst, så utforskar vi olika 
”identiteter”(s.51) eller roller inom det ämne som vi håller på med. Vi tar till oss kunskap och 
förståelse, som tidigare generationer har format och formar den till egen kunskap. 
 
Gee (2003) menar att datorspelen är identitetsskapande, det vill säga att när vi spelar ett spel, 
så identifierar vi oss med karaktären på ett sätt som är främjande för lärande eftersom vi är 
intresserade av karaktären vi styr och spelvärlden vi interagerar med. Det intresset skulle 
kunna skapas inom skolvärlden och vår roll där, med samma mekanismer som i datorspelen. 
När vi skapar karaktärer i rollspel, som vi sedan utforskar världen med, så skapar vi tre 
identiteter, menar Gee. Först är vi vårt verkliga jag. Sedan det virtuella jaget. Dessa identiteter 
samspelar med varandra. Vi försöker anpassa vår karaktär med vad som fungerar i spelet och 
ge denne de egenskaper som fungerar bäst för att bli så framgångsrik som möjligt, eller för att 
få ut så mycket som möjligt av spelet. Vi har alla flera identiteter som vi fått med under vår 
uppväxt. Vi kan vara student, förälder, fotbollsspelare, datorspelare och så vidare. 
 
Alla dessa identiteter har format vårt jag och kan påverka vår virtuella identitet, när vi spelar 
datorspel. Den tredje och viktigaste identiteten är den projektiva identiteten. Med det menas 
de önskningar av egenskaper som dels vi själva skulle vilja ha, men också de egenskaper som 
vi vill att vår virtuella karaktär ska ha. Spelen är interaktiva och som spelare är man med och 
utformar spelet. I vissa onlinespel skapar man en egen karaktär och interagerar med andra 
karaktärer över nätet. När man spelar dator- och konsolspel så utvecklar man en ny sorts 
läsförståelse (literacy). Varför bör man då bredda läsförståelsen och blanda in dator- och 
konsolspel i detta begrepp överhuvudtaget? Gee (2003) menar att det finns skäl till detta: 
Ett faktum är att det finns många sätt att läsa och skriva på. Man läser eller skriver aldrig, utan 
snarare så läser man någonting och man skriver alltid på ett speciellt sätt. Gee (2003) menar 
att reglerna för att läs- och skrivkunnande förändras utifrån vilket område (domän) man 
befinner sig i. Man läser inte universitetsrapporter på samma sätt som man läser en 
serietidning eftersom varje område har sina egna regler och krav. 
 
Gee (2003) menar att man även kan se skillnader inom begreppet sett ur ett kulturellt samt 
historiskt perspektiv, vilket lyfter teorin kring olika utformningar av läs- och skrivkunnande 
(different literacy). Eftersom en text kan läsas och skrivas på olika sätt så innebär det att 
skriv- och läskunnighet är ”multipla”. Detta i sin tur tyder på att läskunnigheten för att förstå 
lagböcker t ex är inte densamma som den läskunnighet som krävs för att kunna tolka och 
förstå fysikböcker. Först när man börjar se det multipla med läskunnighet (literacies) så börjar 
man spekulera kring mer än det som står skrivet. 
 
Läs- och skrivkunnandet påverkas, oberoende av område, inte enbart genom avläsningen av 
information, utan även av sociala situationer. Läskunnande inom olika områden menar Gee 
(2003) att man inte får någon användning för om man inte ingår kring de sociala situationer 
där den typen av läskunnande används. Därmed har vi fått svar kring varför vi bör bredda mer 
kring begreppet läs- och skrivkunnande ytterligare. 
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2 Metod 
 
Vi har tidigare skrivit om vad dator- och konsolspel är och vilken potential som finns. Här 
beskrivs vilken metod vi valt för vår undersökning och hur vi gått tillväga. Backman (2008) 
hävdar att, metod är, då man förklarar hur man gått tillväga för att få fram olika typ av 
information och kunskap så detaljrikt som möjligt. Kylèn (2004) skriver att valet av metod 
kring ett arbete beror på vilket syfte och frågeställningar man har. Främst kommer vi använda 
oss av kvalitativ intervjustudie, eftersom Trost (2010) menar att en kvalitativ undersökning 
kan bistå med att en större förståelse för någons tankar och åsikter skapas. Vi ville få en 
förståelse och kunskap om fritidspedagogers syn och inställning kring dator- och konsolspel. 
Enligt Patel och Davidson (2003) så blir förståelsen djupare med kvalitativa metoder, speciellt 
när man ska ta reda på människors tankar och inställning till olika företeelser i jämförelse mot 
kvalitativa metoders bredare och mer spridda information. De skriver, att man kan använda 
sig av observation, men att nackdelen är att det tar tid, speciellt när man vill ta reda på 
människors egna åsikter och inställning till något. Vi genomförde denna typ av studie genom 
att intervjua fritidspedagoger, som arbetar med olika åldrar, för att sedan kunna reflektera 
djupare kring hur dessa ställer sig kring våra frågor. Trost (2010) skriver, att till skillnad från 
kvantitativa studier så är vikten av ett representativt urval inte lika betydelsefullt. Valet av 
intervjuperson ska vara blandat inom ett visst område. 
 
Trost (2010) skriver, att ju större urval, ju troligare att resultatet är representativt för hela 
populationen i gruppen man vill undersöka. Men vi kunde inte intervjua alla fritidspedagoger 
i Sverige. Trost skriver, att praktisk realitet gör det omöjligt, utan man måste göra ett urval. Vi 
skickade ut enkäter, för att sedan välja ut de mest detaljerade och relevanta, för intervju. Vi 
valde att skicka ut enkäter till alla fritidspedagoger i två kommuner i norra Sverige. De fick en 
vecka på sig att skicka tillbaka sina svar till oss, då vi sedan skulle granska de svar vi fått. Vi 
fick tyvärr inte tag i alla fritidspedagogers mailadresser, vilket ledde till att ett fåtal inte fick 
enkäten. Då vi sedan granskat färdigt enkätsvaren, så valdes 5 personer till intervju. 
 
Patel och Davidson (2003) menar, att när man ska göra ett arbete där man ska utreda något, så 
ska man formulera en problemställning, där målet är en djupare förståelse för ett ämne eller 
företeelse. Formulerandet av problemet, i förhållande till syfte och frågeställningar, är 
grundläggande för att en undersökning ska ge en så relevant information som möjligt. Ska 
informationen samlas in verbalt, vid exempelvis en intervju, eller numeriskt via enkäter. De 
nämner att forskning kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Trost (2008) skriver, att kvantitativ 
forskning är, när man vill samla in en mängd data, ta fram olika statistiska skillnader och 
olika siffror, som mäter olika variabler. Kvalitativ forskning inriktar sig på djupare intervjuer 
med färre informanter, men med mer djup och nyansskiftningar. Vilken metod man använder, 
ska utgå från vilket syfte man har, och inte vad som för tillfälligt är populärt. Då vi ville 
undersöka fritidspedagogers inställning kring dator och konsolspel i deras verksamhet, så 
gjordes en kvalitativ intervjustudie, där deras åsikter visades och vi också kunde ställa 
följdfrågor. En svårighet var, hur vi skulle hitta informanterna så vi överhuvudtaget kunde 
göra några intervjuer.  



11 
 

2.1 Enkätundersökning 
 
Som tidigare nämnts, så valde vi att skicka ut enkäter till alla fritidspedagoger i två kommuner 
i norra Sverige. Detta för att vi, utifrån de svar vi fick skulle räkna ut vilka som 
fritidspedagoger som svarat mest detaljerat för att sedan fråga om de ville bli intervjuade. 
Genom införandet av enkäter som en förundersökning var det lättare att hitta personer som 
var relevanta för en intervju. Med relevanta menas, att de har olika ståndpunkter kring dator- 
och konsolspel i verksamheten. I enkäten ställde vi frågor om kön, om de spelade dator- eller 
konsolspel själva och om de använde dator- och konsolspel i verksamheten. De fanns också 
några rader där de kunde utveckla sitt resonemang, beroende på om de svarat ja eller nej på 
frågan, om de använder spel i den pedagogiska verksamheten. Enkäten innehöll frågor som 
kunde utvecklas, vilket gjorde att kvalitativ data kom fram i enkäten. Enkäter och intervjuer 
kompletterar varandra, menar Trost (2008). Man fokuserar på frågor i bägge metoderna. Vi 
valde att använda en enkät som en förstudie. Förstudien skulle sedan ligga till grund för ett 
urval till den kvalitativa intervjustudien. Trost (2008) menar, att i princip alla undersökningar 
kring hur individer beter sig, innehåller kvalitativa element.  
 
Patel och Davidson (2003) skriver att, det ska framgå om enkäten är anonym eller 
konfidentiell då informanterna i en enkät ställer upp av fri vilja skulle intervjuaren vara 
noggrann med att höra deras inställning kring dessa frågor. Var enkäten anonym fanns ingen 
möjlighet att identifiera informanterna. Var enkäten konfidentiell innebar det att vi som gjorde 
undersökningen, men ingen annan, hade möjlighet att identifiera informanterna. Vi valde den 
konfidentiella enkäten då den bara var en förstudie till intervjuerna. För att kontakta någon för 
intervju, var vi tvungna att ta reda på identiteten på informanterna. Patel och Davidson 
belyser, att undersökningsmetoder ska ha bra validitet och reliabilitet. Det är viktigt att veta 
att resultatet man fick fram är så riktigt och relevant som möjligt när man mäter människors 
åsikter och inställning kring ett visst ämne. Reliabilitet är mätinstrumentet och vetskapen, att 
det mäter riktigt. Validiteten är frågan om vi överhuvudtaget mätt rätt saker. 

Vi undersökte människors åsikter och inställning kring ett visst ämne.  Patel och Davidson 
(2003) hävdar att det inte går att observera några siffror på ett papper utan måste ses på ett 
annat sätt. Ett sätt är att ha bra insikt i ämnet man ska undersöka, allt från teorier till annan 
information om ämnet. Det kallas att ha bra ”innehållsvaliditet”(s.99). Man ser till att det hela 
verkar logiskt och rimligt i förhållande till den bakgrundskunskap man har kring ett ämne. Det 
i kombination med mätinstrumentet, och att man jämför svaren från informatörerna med all 
kunskap och forskning, som finns inom ett ämne, gör att man kan betrakta innehållsvaliditeten 
som god. Vi hade under förarbetet läst in oss på tidigare forskning kring datorspel. Vi hade 
lång erfarenhet om ämnet då vi spelat och läst mycket om datorspel under många år. Det har 
hjälpt oss, när vi utformat frågorna och analyserat svaren. Det hjälpte oss även, när vi skulle 
tolka resultaten, för att sedan diskutera och analysera kring det. 
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2.2 Urval 

Vi har beskrivit vilken metod vi valde för att hitta personer att intervjua. Hur skulle vi göra ett 
urval? Det första vi gjorde var, att välja ut fritidspedagoger från norra delen av Sverige, som 
vi skulle skicka enkäter till. Vi ville få reda på fritidspedagogers åsikt, eftersom vi utgick från 
att vi kommer att arbeta inom den typen av verksamhet i framtiden. Vi valde att intervjua fem 
fritidspedagoger med olika erfarenheter och bakgrunder. Alla var mellan åldrarna 30-60 år 
och det var en man och fyra kvinnor som deltog i intervjustudien. Vi utgick från 
“fruktbarhetsprincipen” (s.61) som nämns i Rosenqvist och Andréns (2006) bok. Den innebär, 
att man väljer de respondenter man är säker på kan bidra med relevanta åsikter och är villiga 
till detta. Två av fritidspedagogerna var vi bekanta med. Syftet med vårt urval var, att vi 
skulle få ett så brett perspektiv som möjligt kring fritidspedagogers inställning. Därför valde 
vi de som svarade mest detaljerat kring deras inställning. Vi fokuserade sedan på att intervjua 
fritidspedagoger med olika åsikter. Det vill säga de som använder datorspel i verksamheten 
och de som inte gjorde det samt de som spelade själva, men inte använde datorspel i 
verksamheten. 
 

2.3 Etik 
 
Här beskrivs vilka etiska överväganden vi har gjort. För att få en förståelse för etik, har vi valt 
att utgå från Kvale och Brinkmanns (2009) teorier kring sju forskningsstadier, där etiska 
frågor behandlas. De tar upp etiska synpunkter i de olika stadierna av en forsknings 
intervjuundersökning. Dessa är tematisering, planering, intervjusituation, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering. Tematisering innebär, att man utgår från den mänskliga 
relationen och inte bara är strikt vetenskapligt. Vi utformade frågor, där fokus låg på deras 
åsikter, eftersom de då hade full frihet att svara vad de tyckte. Vi ställde våra frågor men var 
även så pass flexibla, att vi kunde diskutera allmänna saker för att skapa en öppen 
samtalsmiljö. Planering innebär, att man säkerställer, att respondenten går med på en intervju 
och att deras anonymitet respekteras samt att man bör känna till, om det får några 
konsekvenser för respondenten. När vi mailade ut förfrågningar om intervjun betonade vi att 
det var frivilligt och att de skulle skriva upp sitt telefonnummer eller mailadress, om de var 
intresserade. Innan vi intervjuade respondenten var vi tydliga med att inga riktiga namn 
används i rapporten. Vi frågade även, om vi hade tillstånd att spela in och förtydligade, att det 
bara var vi som skulle lyssna på inspelningarna. 
 
Med intervjusituation menar Kvale och Brinkmann (2009), att intervjuaren bör tänka på hur 
respondenten känner under och efter intervjun. Beroende på hur respondenten känner sig, kan 
svaren påverkas på olika sätt. Stress är en faktor, som kan påverka respondenten negativt i 
form av nervositet. Vi anpassade oss efter hur samtalet fortlöpte och vi visade intresse genom 
att vi använde oss av ett positivt kroppsspråk. Utskrift innebär, att man ordagrant skriver ut 
hela intervjun med respekt för respondentens anonymitet samt att det som skrivs går ihop med 
det som sagts. I forskningsarbetet gjorde vi så, att vi bearbetade intervjuerna, genom att vi 
skrev nyckelord, som vi sedan reflekterade kring. Kvale och Brinkmann (2009) belyser 
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processen som “kodning och katalogisering ” (s.217). Vi använde oss även av fingerade 
namn, för att säkerställa anonymiteten. Med analys menas, hur djupt intervjuerna kan 
bearbetas samt om respondenten ska ha något inflytande kring vad som sagts i intervjun. Vi 
lyssnade fråga för fråga och överförde deras talade ord på papper, som sedan infördes i 
rapporten. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar det som en meningstolkande process, där 
uttolkaren försöker utveckla en sorts struktur och relation, som inte framträder i det direkt 
sagda i själva intervjun. 
 
Verifiering innebär, att den som intervjuar ska vara påläst på ämnet som behandlas, så att man 
kan motivera sina frågor, speciellt om de är kritiska mot respondenten. Våra frågor bestod av 
öppen karaktär, där de fick svara hur de ville. Vi var väl pålästa om datorspel så att vi kunde 
ställa följdfrågor, så att respondenten lättare kunde hålla sig kring ämnet. Rapportering 
handlar om att gå tillbaka några steg, för att bekräfta att frågan om anonymitet och respekt för 
den intervjuade fullföljs, till slutrapporteringen. Efter intervjun diskuterade vi med varandra 
kring det som sagts och hur vi skulle föra över detta till slutrapporten med respekt för det som 
sagts under intervjun. 
 

2.4 Intervju 
 
Starrin och Renck (1996) förklarar intervjustudier som ett begrepp där: ”Varje intervju är en 
unik social interaktion, som innefattar en förhandling av sociala roller och referensramar 
mellan i första hand främlingar” (s.52). Starrin och Renck menar i sin forskning, att intervju 
som metod, är en relativt ny form av möten mellan människor och att den är främst präglat i 
individualiserade samhällen och kulturer. En intervju formas, genom en intervjuare och en 
respondent det vill säga, en person som ställer frågor och en som svarar på dessa frågor. Detta 
innebär dock inte att intervjun utformas enbart av respondenten. Starrin & Renck (1996) anser 
att resultatet av en intervju inte enbart påverkas av respondenten, utan även av intervjuaren. 
Detta för att de två parterna påverkar varandra omedvetet med sitt kroppsspråk under 
intervjun. Huruvida man visar intresse eller inte med sitt kroppsspråk kan ha en avgörande 
betydelse för hur djupgående information man får kring sitt syfte med intervjun.  
 
Hur utformas då en intervju? En intervju är en form av samtal, där syftet är att inhämta en typ 
av information, som man sedan bearbetar om till användbar empiri (Starrin & Renck, 1996). 
En intervju utformas genom att man använder sig av få frågor med öppna svar samt att man 
som intervjuare förhåller sig professionellt i sin roll. Man kan även argumentera för intervjuns 
användningsområden i det moderna samhället. Starrin & Renck (1996) menar, att intervjuer 
används för att utveckla en förståelse för olika attityder, livsöden eller en mängd 
uppfattningar kring ett antal frågor. Vi har valt att utforma våra intervjufrågor med öppna 
frågor så att vi får empiri, som är tillförlitlig och att vi får ett relevant resultat, som kan 
användas i rapporten. Vi avslutade sedan med att reflektera över de frågor vi har använt oss av 
och åt vilket håll intervjun kan styras genom dem. Detta eftersom Lantz (1993) menar, att en 
väl genomförd intervju skall bidra med resultat, som kan granskas utifrån vetenskapliga 
sammanhang och därför tillkommer krav på intervjuns utformning. Dessa är: ”metoden måste 
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ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet), resultaten måste vara giltiga (kravet på 
validitet) och det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna” (s.10). 
 
För att detta ska ske så krävs det från den som intervjuar, att styra dialogen i rätt riktning, det 
vill säga att styra informationsflödet, så att man får ut kunskaper som har relevanta 
användningsområden utifrån vad man vill veta. Lantz (1993) menar att intervjuns riktning 
påverkas av båda parterna. Fokus bör därmed läggas på att skapa frågor som utgår från en röd 
tråd efter vad man vill veta och att konstant vara fokuserad om man skulle tappa tråden. Det 
första vi gjorde var en intervjuplan som vi kommer att använda oss av under intervjun. I 
denna plan finns de frågor vi ville använda oss av samt utrymme lämnades för stödfrågor. 
Vad ville vi veta och varför ville vi veta just det? Hur bör vi förhålla oss kring den intervjuade 
för att få det resultat vi söker efter? Lantz (1993) menar, att fokus ska läggas på den tilltalades 
verbala svar men att fokus även bör läggas på den icke-verbala kommunikationen. Det vill 
säga kroppsspråket samt minspel. Starrin & Renck (1996) belyser vikten av att fokusera kring 
kroppsspråket, eftersom det kan säga något helt annat om respondentens tycke än vad denne 
säger verbalt. Det är viktigt att förhålla sig professionellt med sina frågor och sitt 
förhållningssätt kring den intervjuade. Som intervjuare har man ett större ansvar än om man 
skulle fråga privat eftersom: ”En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är 
tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna 
komma andra till del” (s.10). 
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3 Resultat 
Vi bearbetade resultatet vi fått via enkäterna och intervjuerna. I följande kapitel har vi 
redovisat resultatet vi fått för att vi kunna dra slutsatser kring informanternas svar kopplat till 
tidigare forskning. 
 

3.1 Resultat av enkäter 

 
Vi hade totalt sänt ut 87 enkäter till fritidspedagoger i två kommuner i norra Sverige. Totalt 
fick vi tillbaka 14 enkäter, som noga bearbetades och analyserades. 13 enkäter besvarades av 
kvinnor, medan 1 enkät besvarades av en man. Dessa enkäter användes till att hitta 
informanter, som ansågs kunna bidra till vår studie. På frågan, spelar du själv datorspel, 
svarade 6 fritidspedagoger att de spelade någon form av datorspel på sin fritid, medan 8 
fritidspedagoger svarade att de inte spelade någon form av datorspel. Huruvida datorspel 
användes i någon form i fritidsverksamheten, svarade 9 fritidspedagoger att de använde 
datorspel i deras fritidsverksamhet medan 5 fritidspedagoger svarade att de inte använde 
datorspel. Utifrån detta gjorde vi ett urval av de som var intressanta nog för en intervju. 
 

3.2 Resultat av intervjuer 
 
Vi intervjuade fem fritidspedagoger i två kommuner i norra Sverige. I följande avsnitt 
redovisas de frågor vi använde oss av, de svar vi fick, fråga för fråga. Vi analyserade svaren 
och hittade likheter och skillnader kring vad det som sagts. De analyserade svaren kopplades 
sedan ihop med tidigare forskning om datorspel (se diskussion). Fritidspedagogerna som 
ställde upp kallades för Anna, Birgitta, Cecilia, Desireé och Erik. 
 
3.2.1 Inställning till datorspel i allmänhet 
 
Anna spelade inte datorspel själv, då hon ansåg att hon riskerade att fastna i det. Hon var 
medveten om att datorspel kunde vara beroendeframkallande. Hon menade dock, att det 
kunde vara kul för de som spelade och bra för motoriken. Birgitta var ingen datormänniska 
och hade inget intresse av datorspel. Hon använde istället datorn till annat. Cecilia menade att 
datorspel inte var hennes favoritsyssla i hemmet och hennes barn har inte fått spela mycket, 
eftersom hon kände att hon inte hade full kontroll över hur datorn hanterades. Hon kunde inte 
styra över vad hennes barn spelade hos kompisar och det gillades inte. Desireé spelade en hel 
del datorspel, och var positiv till datorspel. Hon menade dock att nackdelar fanns i spel med 
våldsinnehåll, eftersom hon ansåg att det inte tillförde något lärande. Favoritspel var 
Facebookspel (Farmville, Candy Crush Saga).  
 
Hennes favoritgenre betecknade hon som hjärngympa. Hon tävlade gärna mot andra och har 
spelat sen datorn var ny. ”Det finns många bra strategi- och rörelsespel” menade Desireé.  
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Erik spelade inte själv men hade olika åsikter, när han funderade kring datorspel i allmänhet. 
Det är ett bra sätt för barn att träffas och umgås kring menade han. Det är dagens sätt för unga 
att umgås helt enkelt. Barn lär sig turtagning och att samarbeta med varandra i spelen. Han 
menade dock att barnen blir passiva och sitter stilla, den fysiska aktiviteten blir lidande. 
 
1 av 5 fritidspedagoger spelade själv. Den som gjorde det och var mest positiv till datorspel i 
allmänhet, var Desirée, som såg träning av hjärnan som en stor potential för individer. I Juuls 
(2005) bok, säger en spelutvecklare, att datorspel stimulerar mentala förmågor genom 
intressanta val, som spelaren agerar efter. Det är en grund för spelens dragningskraft. Flera 
(Anna och Erik) såg dock en potential i datorspelandet. Anna tyckte egentligen att spel var 
“kul” och gav motorisk träning men såg även risker med att spelaren kunde fastna i det. Spel 
är beroendeframkallande menar Gee (2003). Han menar att då spelaren utmanas att försöka 
igen och beroende på hur långt spelaren kommer, desto mer vill spelaren ta sig vidare i spelet. 
Det är då lätt att spelaren blir för insatt i spelvärlden. Erik menade att även om han var 
ointresserad kunde han se sociala möjligheter med datorspel. Han ansåg att det är “dagens 
sätt” för unga att umgås och något som ofta diskuteras. Han sade att han ibland brukade spela 
Guitar Hero, med barnen och att det då brukade uppstå dialog om hur spelandet gick. 
 
Gee (2003) menar, att datorspel är en social praktik, det vill säga att individer lär av och med 
varandra i olika sociala kontexter. På så sätt distribueras ett lärande av att spela datorspel. Det 
kan innebära, att man diskuterar datorspel, eller inspirerar varandra med hjälp av dessa. Det 
innebär att datorspel har positiva sociala möjligheter. En relevant tolkning kring det Erik sagt: 
“barn lätt blir indragna i spelet” tyder på att de kan interagera med spelet, vilket i sin tur är en 
viktig beståndsdel, för att man ska utveckla intresse för spelet och därmed lära från det. 
Samtidigt menade Erik på en risk, där barnen idag sitter mycket stilla bredvid varandra och att 
de då blir passiva. Vi ser, att det idag finns många spel som styrs med hjälp av kroppsrörelser. 
Det kan handla om allt från dansspel, musikspel eller sportspel. Alla spel kan tillföra någon 
form av aktiv social samverkan så länge spelaren inte spelar ensam. Några av 
fritidspedagogerna såg ingen personlig anledning till att spela och verkade inte vara insatta i 
datorspel. Mest negativa eller ointresserade till datorspel i allmänhet var Birgitta och Cecilia, 
eftersom intresse för datorspel inte fanns, eller att det var svårt att kontrollera vad barnen 
spelade hemma. 
 
3.2.2 Inställning till datorspel i fritidsverksamheten 
 
I Annas fritidsverksamhet hade man tidigare en utformad datormiljö med spel. Anna menade, 
att man köpte in datorer och spel till fritidshemmet för att få en utjämnande effekt. Med det så 
menades, att alla barn i fritidsverksamheten skulle kunna använda sig av datorer, oberoende 
om man har en hemma eller inte. Lgr 11 är tydliga med att alla barn ska ha likvärdiga 
förutsättningar i skola- och fritidsverksamhet. Anna påstod, att hos barn idag spelas det 
mycket, och menade därför att fritidshemmet kan vara ett alternativ för andra verksamheter. 
Hon menade dock på att datorspel kunde vara ett bra komplement för de svaga och stöttade 
eleverna. Detta då datorspelen kunde vara absorberande och man kunde vila sig från 
verkligheten en stund. 
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På Birgittas fritidsverksamhet så hade man tidigare en utformad datormiljö. Det fanns dock en 
Ipad då vi besökte henne. Till exempel, mot slutet av dagen när det var få barn, brukade man 
plocka fram Ipaden, så att de fick prova olika spelappar, vilket var populärt. Birgitta menade, 
att fritidspedagogerna även hade önskat att få in fler Ipads i fritidsverksamheten, eftersom 
barnen kunde ta kort med dem samt att det fanns bra spelappar för barnen. När det gällde om 
det användes datorspel som en naturlig del i fritidsverksamheten, så hade de inte det idag. 
Situationer som kunde uppstå i början var, att om flickorna satt vid datorerna och pojkarna 
kom dit, brukade flickorna gå därifrån. Därför beslöt man för att dela upp dagarna i pojk- och 
flickdagar. Halvtimmeskort infördes också, genom det fick alla spela lika länge. Eftersom 
man inte hann sitta ner och föra dialog med eleverna, hände det att det blev rörigt och att 
regler för datorn började brytas. Fler förbud uppstod och därför kom fritidspedagogerna fram 
till att ta bort datormiljön från verksamheten. “Barnen har ju ändå så mycket spel hemma så 
här på fritids kan vi göra annat” (Birgitta).  
 
Kring det som sagts ovan kan det argumenteras för datorspelens positiva inverkan sett utifrån 
två faktorer. Dels styrdokumenten (Lgr 11) som menar att modern teknik ska användas i skol 
och fritidsverksamheten. Dels finns det en grogrund för lärande i datorspel och spelmekanik 
då Kroksmark (2012) diskuterar kring datorspelens episka dimension. Med andra ord, en 
kronologisk och dramatisk utformad berättelse gör att barn lättare fångas upp och lär av det de 
gör, menar han. Till exempel skulle det kunna införas interaktiva läromedel i kärnämnen, där 
en historia utgör grunden. Det interaktiva skulle vara att spelaren ställs inför olika val, som 
ger olika utkomster. Dessa utkomster skulle ge olika typer av svar, som handlar om skolans 
kärnämnen. Som tidigare nämnts, har berättandet utvecklats sen de tidigaste datorspelen. 
Datorspel, som har en avancerad handling, där historien tar olika vändningar beroende på 
vilka val spelaren gör, har stora möjligheter att, som Kroksmark skriver, fånga in spelaren. 
Både skola och fritidshem skulle kunna ha nytta av den typen av datorspel.  
 
På Cecilias fritidshem köpte man in datorer för att få en utjämnande effekt av 
datoranvändande, då alla barn inte hade tillgång till dator hemma. Dom hade pedagogiska 
spel, som de kunde kontrollera, men barnen fick inte vara på internet, eftersom bristen på 
kontroll fanns. En situation uppstod, då en vikarie tillät en elev att sitta fritt vid datorn och 
föräldern upptäckte detta och tyckte inte att det var okej. Det var en anledning till att de 
tonade ner datoranvändandet på fritidshemmet. Barnen spelade ändå så mycket hemma 
menade Cecilia. Hon sade att fritidshemmets uppdrag var att följa med i samhället samtidigt 
som man skulle visa på alternativ, som kanske inte fanns hemma.  De övriga kollegerna och 
eleverna var enade om att det skulle införskaffas ett Nintendo Wii (Konsolspel) till 
fritidsverksamheten för de äldre barnen (Cecilia var tveksam mot detta). Införandet av Wii:et 
ledde i sin tur till att man kunde se utveckling inom sociala aspekter.  
 
Eftersom man hade en regel att ingen fick spela ensam, skulle det alltid finnas minst två 
spelare. Cecilia menade att man som fritidspedagog hamnade i en maktposition. Man 
bestämde att alla barn skulle prova ett spel, innan man fick byta spel. Detta ledde till, att alla 
som ville spela, fick spela. Genom denna regel fick man både killar och tjejer till att dansa 
med varandra. Målet var att så få som möjligt skulle titta på och så många som möjligt skulle 
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delta i spelandet. En annan effekt som tillkom, var att de äldre barnen ville vara kvar längre på 
fritids, vilket i sin tur ledde till att fler barn blev inskrivna. Detta var bra för dem som arbetade 
i fritidsverksamheten. Cecilia förklarade det så att: “Ju mindre barn vi har desto färre 
pedagoger behövs i verksamheten. Detta kan leda till att någon får sparken, det är ett sorts 
survival-mode”. I början var Wii:et väldigt populärt, men idag är det en del av 
fritidsverksamheten. Det vill säga, det går i vågor då man spelar mer eller mindre. 
 
Cecilia menade, att barnen idag skulle välja bakning och att åka i backarna före att spela på 
Wii:et. Wii:et hade blivit en del i verksamhetens normala utbud. Kontentan av Cecilias åsikter 
var, att datorspel var ett positivt och kul inslag, exempelvis bowlingen i Wii-sports, där 
eleverna och pedagogerna började jämföra den virtuella världens bowling med att bowla i 
verkligheten. En elev sade att det inte var lika lätt i verkligheten. Cecilia menade, att man 
jämförde virtuella världar med den riktiga världen och hittade likheter och skillnader mellan 
dessa. 
 
Gee (2003) diskuterar kring hur olika domäner eller områden/ämnen med olika semiotik kan 
samspela med varandra. På liknande sätt kan det finnas ett samspel mellan den verkliga 
världen samt den virtuella världen. För att kunna någonting i den verkliga världen kan 
människor öva upp sig i den virtuella världen, för att erövra kunskap och förståelse. Därför är 
datorspel utmärkta på olika form av simuleringar av olika saker. Sedan kan detta omvandlas 
till skol och fritidsverksamhet i olika former. På så sätt förs kunskap och förståelse vidare från 
en semiotisk domän till en annan. Alltså från datorspel och virtuella världar till skol- och 
fritidsverksamhet. 
 
Att barn och unga hade ett stort intresse av datorspel, kunde utläsas av alla intervjuerna, till 
och med de äldre barnen ville stanna kvar på ett av fritidshemmen just på grund av 
datorspelen. Istället för att ha ett negativt förhållningssätt till datorspel så bör man fråga sig 
var intresset bland de unga kommer från, och hur ett sådant intresse kunde frambringas till 
skolans övriga ämnen. Om skola och fritidshem skulle lyckas med det, skulle en positiv 
lärandemiljö kunna bildas i samspel med pedagoger och elever. Datorspel har enligt 
Kroksmark (2012) en grundläggande mekanism, som frambringar intresse, mening och 
motivation hos spelaren. Även Gee (2003) menar, för att vara framgångsrik inom ett datorspel 
så måste man som spelare, lära sig hantera spelet. Det är grunden till varför det är så roligt att 
spela datorspel.  
 
Datorspel har tydliga mål, till skillnad från skolan. I ett datorspel har spelaren lätt att definiera 
vad målet är och försöker därmed på ett konstruktivt sätt finna lösningar för att uppnå målet. I 
skolan är det ett problem, eftersom eleverna har svårt att definiera målen, motiveras de inte att 
finna lösningar, enligt Kroksmark (2012). Det kan här kopplas till datorspelens 
berättandemekanismer som menings- och motivationsskapande. Datorspel har dels med en 
god berättandestruktur, dels att spelaren känner ett engagemang för sin karaktär, en 
grundläggande mekanism för att skapa en vilja spela vidare. Spelaren engagerar sig i och 
identifierar sig med karaktären i spelet. Gee (2003) diskuterar kring identitetsskapande i 
datorspel, och menar, att det finns ett samspel mellan det riktiga jaget och virtuella jaget när 
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man spelar, och i identitetsskapandet finns en god förutsättning för lärande. Exempelvis när 
man är känslomässigt engagerad i karaktären i spelet. Han belyser identitetsskapande som en 
process inom datorspelen. Han menar, att spelaren identifierar sig själv med karaktären man 
spelar och därmed ökar intresset för denna. Då intresset ökas, främjas även lärandet. Han 
menar att det är en process som kan återskapas även i skolvärlden. Dysthe (2003) styrker den 
identitetsskapande processen, då hon anser, att man lär som bäst då man utforskar flera olika 
identiteter (s.51) inom ämnet det berör. 
 
Spel fanns även på Desireés fritidshem, men hon kunde se problem i att spelutbudet och 
reglerna kring vilka spel som fick användas gjorde att barnen uppfattade spelen som 
“tråkiga”. De roligare spelen fanns i hemmet samt på olika internet hemsidor, där 
åldersgränsen var för höga för barnen i fritidsverksamheten. Gee (2003) menar, att om 
datorspel uppfattas som “tråkiga” så blir förutsättningen för lärande genom datorspel sämre. 
Detta eftersom motivation och meningsskapande i datorspel är en grund för lärande i 
datorspel, och det blir sämre om spelen är “tråkiga”. Mening och motivation är viktigt i 
lärande överhuvudtaget. Säljö (2000) som har fördjupat sig i den sociokulturella läroteorin 
diskuterar kring termen meningsfullhet. Meningsfullhet menar han är viktigt, då man som 
individ måste känna att det man gör tillför något och att det är av betydelse för en själv. 
 
Det krävs som grund att man interagerar i någon form av sammanhang eller praktik som man 
intresseras av, för att man ska känna sig meningsfull. Tappar man som individ den känslan så 
tappar man lätt fokus och börjar göra annat. Vad berodde det på att elever uppfattade 
datorspelen som tråkiga på Desireés fritidshem? Juul (2005) hävdar att datorspelens regler, 
som vi beskrev tidigare, är det som gör spelen roliga. Att spelaren ställs inför olika val och att 
det betyder något för spelaren att undersöka konsekvenser av de val som görs, skapar grunden 
för vad som gör ett datorspel roligt. Linderoth (2004) talar om att datorspelen omsluter 
spelaren med simulering av olika världar, som individer lätt sugs in i. Gee (2003) menar, att 
interaktiviteten är grundläggande, men att man även ska se vad som händer omkring 
datorspelen. Det finns ofta ett “universum” runt spelarna, där man diskuterar med varandra. 
Dels finns kompisar och personer fysiskt nära, som påverkar. Dels finns hela internetvärlden 
med spelforum, internetsidor och Youtubevideor. Desireé menade att många inte gjorde något 
annat hemma än spelar och ansåg att man kunde vara mer social på fritidshemmet och göra 
andra saker istället. Det finns dock många datorspel som är sociala i den meningen att man 
spelar och interagerar med andra över internet. Det finns även evenemang där spelare samlas 
för att spela med varandra i samma lokal. Med eller utan Internet.  
 
I Eriks verksamhet så var man restriktiv med spel och man försökte hellre lägga fokus på att 
hålla barnen aktiva med annat. Han menade dock, att det inte fanns några regler utan 
undantag. Ibland så fick barnen spela Guitar Hero, diverse internetspel samt mattespel av 
olika slag. Han menade även att mattespel var speciellt populärt på en skola med inriktning 
mot Asperger. Även om de flesta pedagoger var ointresserade eller negativa till att spela 
själva hemma, så var de mer positiva till att ta in det i fritidsverksamheten. De såg positiva 
sociala effekter och att datorspel är en förberedelse för att kunna verka i ett samhälle, som 
kräver datorkunskaper. Lgr 11 menar, att alla som arbetar i skola och fritidshem ska anpassa 
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sitt arbete utifrån samhällets normer och värderingar. Ett dilemma kunde visa sig i det faktum 
att samtliga fritidspedagoger ansåg, att barnen spelar nog mycket hemma och därför bör 
fritids erbjuda andra alternativ. 
 
3.2.3 Styrdokument och lärande 
 
På frågan om styrdokument så hade alla gjort olika kopplingar. Deras utsagor menade på att 
de gled bort från datorspelandet men kom in på datormiljön i allmänhet. Birgitta kom in på 
elevinflytande, då barnen just drogs till datorerna. Desireé menade på vett och etikett kring 
dator och nätanvändning. Cecilia fokuserade på datorn som ett skapande verktyg i form av 
filmredigering. Nästan alla fritidspedagoger antydde dock att man bör låta barnen spela dator 
hemma istället och sedan lägga större fokus på andra aktiviteter på fritids. Detta kommer så 
småningom dock att leda till komplikationer eftersom Lgr 11 menar att: “Skolan ska förmedla 
de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt”(s.9). 
 
Fritidspedagogerna menade, att användandet av modern teknik är något som skolan ska 
erbjuda alla elever på ett likvärdigt sätt. Det ställde fritidspedagogerna för ett dilemma. Hur 
mycket datortid skulle man ge eleverna när de sitter så mycket hemma? Birgitta sade, att hon 
inte var någon expert, men hon ville belysa att om tiden fanns och fritidspedagogerna kunde 
sitta ner med barnen och utveckla en dialog kring datorspelandet, så kunde lärande uppstå. 
Följdvis kunde de visa på pedagogiska spel, som kunde uppmuntra till fortsatt lärande. Hon 
menade även, att datorspel hade ett inflytande på barnen, eftersom de intresserade sig för 
datorspel. Birgitta menade även att man kunde lyfta lärande i form av kommunikation mellan 
barn/pedagoger, globalt (man kan prata med andra över internet) samt mattespel, som 
komplettering till matteböcker. Att datorspel kan komplettera skolmaterial menar Gee (2003) 
och Kroksmark (2012). De hävdar att datorspelens berättande struktur och dramaturgiska 
ingredienser utgör grunden i den lärprocess, som gör att individer tar till sig ett ämne.   

Cecilia betonade, att barn lär av varandra när de spelar och hävdade, att den sociala aspekten 
var viktig. En viktig regel kring spelandet var dock att man spelade med, och inte emot 
varandra. Här kan det argumenteras kring vad som tillförs, då man tävlar mot varandra. 
Kroksmark (2012) anser att tävlingsmomentet är en viktig funktion som ska finnas i 
datorspelen. Det handlar om att tävla mot sig själv och andra. Kroksmark menar, att det är en 
grundläggande egenskap som ökar motivationen att kämpa för att bli bättre och därmed lägga 
mer tid för att man ska utvecklas. En relevant utgångspunkt är, att spelare kan med hjälp av 
varandra, skapa sociala rum, där de samtalar och reflekterar kring det som sker i spelet (Gee, 
2003). Det är relevant att anse, då det på 2000-talet existerar organisationer som arbetar för att 
forma olika LAN-evenemang, där en grupp människor spelar mot varandra i olika spel. Det är 
heller inte ovanligt att man spelar över internet och tävlar mot andra spelare med målet att bli 
bättre och att skaffa sig kontakter.  
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Spelandet hade den sociala effekten, att elever som vanligtvis inte umgås i vanliga fall, kunde 
umgås med varandra, när de spelade datorspel, menade Cecilia. Spelandet uppmuntrade 
barnen till att skapa nya relationer i skola och fritidshem. Detta utlåtande argumenterar för att 
kopplingar kan göras mellan spelandet och relationsskapandet. Dysthe (2003) ser på relationer 
och deltagande i en social praktik som grunden för ett gott lärande. Man kan utläsa från det 
som sagts att barnens relationer påverkades markant genom interaktionen med datorspelen, då 
det visade sig att relationer kunde utvecklas från en icke-förekommande relation, till att 
existera inom ett visst område. Med icke-förekommande relation menar vi relationer, som 
sällan förekommer inom ett visst område. Exempelvis två barn som aldrig umgås på rasten 
men som kan umgås då de är inomhus, tyder på en icke-förekommande relation på rasten 
samt en förekommande relation inomhus. Det kan konstateras att relationer påverkas av 
barnens olika intressen, två barn kan ha olika intressen när de är utomhus till exempel, medan 
de kan ha liknande intressen inomhus som gör att de skapar relationer där. Här kan man se 
datorspelet som en grogrund för relationsutveckling mellan individer. 
 
Cecilia betonade att fritidspedagogen skulle belysa om sunt förnuft för barnen, det vill säga att 
kunna skilja mellan spelvärlden och den riktiga världen. Bara för att det är okej att boxas i ett 
spel, är det inte okej att boxas på rasterna. Cecilia betonade, att det var ett dilemma hur man 
skulle ställa sig utifrån spelens påverkan på den som spelade. Hon frågade sig hur det kunde 
vara okej att stå och boxas (rörelsestyrt spel) inne då man spelade men inte ute på rasten. Det 
som sägs kan argumenteras utifrån begreppet semiotiska domäner, som Gee (2003) belyser i 
sin bok. Han menar på ett område, där det krävs att man ingår i den sociala praktiken för att 
kunna utveckla sin egen förståelse kring de regler som gäller väl i det området.  
 
Hobbygrupper och yrkesgrupper ses som olika semiotiska domäner. Den sociala praktiken i 
detta fall är datorspelen och utomhusrasten. De två olika kontexterna består av olika regler 
som gäller, då man vistas i den domänen. Då man är inomhus och spelar boxningsspel så hör 
det till reglerna att man boxas, oberoende om man boxas i spelet med hjälp av knapptryck, 
eller med egna rörelser om det är ett rörelsebaserat spel. Då man sedan vistas utomhus så 
gäller inte samma regler, som då man spelar datorspel. Det som gör att något är okej eller inte, 
beror alltså på de regler som gäller kring den kontext man befinner sig i. Som tidigare nämnts 
krävs det att man förstår hur olika kontexter är utformade, för att sedan kunna utveckla sin 
egen bild kring de regler som gäller där.  
 
Desireé refererade mycket till Minecraft. Det var ett spel som spelas av tjejer och killar. 
Barnen hämtade mycket inspiration från spelet när de pratade, ritade och byggde pärlbrickor 
utifrån karaktärerna i spelet. Desireé menade att Minecraft var som en förlängning på lego. 
Desireé belyste lärandet i spelet, nämligen att det var könsneutralt, det vill säga både pojkar 
och flickor diskuterade sina världar med varandra. Den sociala interaktionen mellan pojkar 
och flickor påverkades positivt. Här skapas kopplingar kring genus, samarbete och datorspel. 
Utifrån det som sagts så diskuteras det mycket kring spelet i skolan, då pojkar och flickor 
diskuterar sina spelvärldar med varandra. Här är det relevant att anta, då de diskuterar sina 
världar, att de bidrar med tips till varandra, som kan hjälpa till att lösa problem som de har i 
sina egna världar. Linderoth (2004) menar, att sammanhanget med andra, då individen 
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interagerar med andra individer, formar hur individen lär och tänker. Det egna tänkandet och 
agerandet bidrar i sin tur till att forma sammanhang. Han menar även att man använder sig av 
olika redskap, som formats genom hela historien. I det som sägs kan sammanhanget mellan 
pojkar och flickor belysas, vilket kan uppmuntra till att nya sätt att tänka och ta sig an 
problem skapas. Vidare diskuteras datorspel som en form av redskap som används av oss 
människor.  
 
Säljö (2000) menar, att dessa redskap ligger till grund för lärandeprocessen och genom att 
behärska en typ av redskap så kan man utveckla nya insikter, då man upptäcker mönster och 
möjligheter. Genom att datorspel används av individer är det av relevant fakta, att datorspel är 
en form av redskap, som i sin tur uppmanar till en form av lärande. Utifrån vad som sagts 
ovan, ett exempel på lärande som skedde genom Minecraft, är motverkandet av traditionella 
könsmönster (Lgr 11). Med det menas att motverka katalogisering av vad som är kvinnligt 
respektive manligt. Kring det som sagts upptäcktes tecken, som synliggjorde, att spelet är 
könsneutralt, eftersom termer kring spelet diskuterades av pojkar och flickor. Desireé 
tydliggjorde i intervjun, att pojkar diskuterade spelvärldar med flickorna och vice versa. 
Genom datorspel kan det konstateras, att möjligheten finns att forska vidare kring vad som 
gör ett spel könsneutralt för att sedan införa det i verksamheten man deltar i. Desireé menade, 
att datorspel kan påverka “svaga” elevers lärande positivt, med hjälp av datorspel som 
komplement till traditionell undervisning. 
 
Erik menade att socialt samspel och “turtagning” är något som datorspel bidrar med i 
lärandesyfte. Han tyckte även att, om datorspel kunde kompletteras med ett ämne, så kunde 
det leda till att det blev roligare och därmed påverkade viljan att lära sig mer.  Det påminner 
om Gee (2003) och Dysthe (2003) som framhåller lärandet i social praktik i olika kontexter 
som väsentligt, för att individer framgångsrikt ska ta in kunskap och förståelse. Erik betonade 
igen barnens stora intresse för datorspel, och att det fanns ett dilemma mellan kravet på att 
fritidshemmet skulle befinna sig där barnen befinner sig, samtidigt som man ville erbjuda ett 
alternativ. Här kan vi återknyta till Gee (2003) som skriver, att nya tider för med sig nya 
medier, som präglar lärandet.  
 
Alla pedagoger tyckte att datorspel kunde vara lärande på något sätt. Många tog upp den 
sociala aspekten, där barnen lärde av varandra. En del nämnde att pojkar och flickor lärde sig 
samarbeta i vissa datorspel som Minecraft. Även barnens egna intressen för datorspel togs 
upp som något som gick att bygga ett lärande kring. Några menade att datorspel kunde 
komplettera vanligt undervisningsmaterial för att skapa ett intresse, speciellt för 
studieomotiverade elever. Både Säljö (2000) och Dysthe (2003) beskriver hur olika kulturella 
redskap formar mening när vi använder dessa, för då får vi även med oss tidigare bärares 
kunskap och erfarenheter.  
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4 Diskussion 
 
Vi har diskuterat och sammanfattat vad vi fått av intervjuerna med fritidspedagogerna och den 
tidigare forskningen. Utifrån våra frågeställningar vill vi tydliggöra vilket potentiellt lärande 
som finns i datorspelen och dess mekanik. Med hjälp av tidigare forskning kring datorspel 
kombinerat med informanternas svar, så får vi en bild av datorspelens möjligheter till 
utformning av ett lärande. 
 

4.1 Metoddiskussion 

 
Enkäten i forskningsarbetet uppfyllde en specifik funktion kring forskningen, nämligen vilka 
som hade intervjuats. Genom de olika svar vi fick på enkäten diskuterade vi kring de 
respondenter vi ansåg mest lämpliga för en intervju, då målet med enkäten var att hitta 
respondenter som svarade mest olikt varandra. Enkäten fick ett stort bortfall. 14 enkäter 
skickades tillbaka av de 87 vi skickade ut, 73 enkäter förblev obesvarade. Vi konstaterar, att 
det fanns en mängd förklaringar till detta. Fritidspedagoger på 2000-talet har en arbetsbörda, 
där tidsbrist var en orsak till varför de inte skickat tillbaka enkäterna. En annan orsak pekade 
på respondentens ointresse för datorspel samt den egna erfarenheten av datorspel, är av 
relevant skäl till varför enkäterna aldrig skickades tillbaka. Det kan reflekteras över om 
intresset hade varit större ifall vi hade använt oss av en annan metod. Hade det gjort någon 
skillnad, om vi hade gått till verksamheten och presenterat oss och förklarat vår avsikt med 
enkäterna? Hade det varit bättre att skicka via posten? Utifrån eget reflekterande kring 
enkätmetoden, så menar vi att det finns bättre sätt att framföra enkäterna på än via mail. Vi 
vill dock påpeka att oberoende av de många bortfallen, fick vi ändå fram ett bra urval av 
respondenter med intressanta åsikter. 
 
Enkätstudien syftade inte på att frambringa kvantitativa resultat. Enkätstudien bidrog till att vi 
fick fram ett bra urval av personer att intervjua till vår kvalitativa undersökning. Våra 
utformade frågor har fungerat som grund för hur intervjufrågorna sedan skulle ställas, men 
även för att vi redan genom enkäten kan bilda oss en egen uppfattning om hur respondentens 
attityd kring datorspel i allmänhet och i fritidsverksamheten. Generella slutsatser kan dock 
inte dras från enkätstudien på grund av den stora mängden bortfall. De utformade frågorna har 
fungerat som grund bland annat till intervjufrågorna men även för att tidigt upptäcka detaljer 
som tydliggör hur respondenterna ställer sig kring datorspel. Syftet med enkätstudien hade 
uppnåtts.  
 
Intervjufrågorna formades utifrån om intresset för datorspel fanns. Vi gjorde därför två olika 
bilagor där de allmänna frågorna skiljer sig från varandra, se bilaga 2: intervjufrågor. Med 
grund i vårt syfte och frågeställningar tog vi fram tre lämpliga frågeställningar som skulle ge 
oss relevanta svar till forskningen. Vi valde ut fem fritidspedagoger, som vi mailade till. Vi 
fokuserade på dem som svarade olika på enkäterna. De intervjuades sedan, för att få chansen 
att bredda sina åsikter kring ämnet. Eftersom ingen av oss hade någon erfarenhet kring hur 
man intervjuar någon så kan det som sagts i intervjun ha påverkats av vårt förhållningssätt. Vi 
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diskuterade om miljön vi befann oss i under intervjuns gång. Kunde den ha påverkat 
resultaten? Vi gjorde våra intervjuer i skolan där pedagogerna arbetade. Det kan argumenteras 
om vi valde rätt miljö, då vårt arbete är speciellt riktat mot datorspelande i 
fritidsverksamheten och då vi gjorde intervjuerna i samma miljö som arbetet behandlar. Lantz 
(1993) menar att intervjuns riktning påverkas av båda parterna. Det kan konstateras att miljön 
är av stor betydelse eftersom intervjuaren och respondenten båda ska kunna känna sig trygga i 
miljön de befinner sig i. Detta för att respondenten och intervjuaren inte ska känna sig för 
osäkra för att kunna prata öppet och avslappnat. Därför fick respondenterna välja vart 
intervjun skulle göras. 
 
Starrin & Renck (1996) konstaterar i sin bok att intervjun påverkas av alla parter som 
medverkar i den. Främst genom sitt kroppsspråk, eftersom det lätt kan tolkas huruvida det 
som sägs är av intresse eller inte, vilket gör att det som sägs styrs i en viss riktning. Det 
märktes inte under intervjuns gång att någon kände sig obekväm, då de pratade med oss. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar, att beroende på hur vi interagerar i intervjun, påverkas 
intervjupersonerna. En intervju påverkades av en oförberedd händelse. Det ringde på 
telefonen, som vi använde, då vi spelade in. Detta ledde till att halva intervjun inte spelades 
in. Vi frågade dock om respondenten kunde tänka sig att svara på frågorna igen, vilket denne 
kunde. Vi menar att missödet på denna intervju inte påverkade resultatet markant då vi tog om 
intervjun. Sammanfattningsvis så menar vi att utifrån den tid och de förutsättningar vi hade, 
fick vi fram ett godtagbart resultat. 
 

4.2 Resultatdiskussion 
 
Det har framkommit att datorspel är en stor del av ungas liv och vardag. Att datorspel med sin 
mekanik och regler är något som attraherar barn, visar både våra intervjuer och även Juul 
(2005), som resonerar kring datorspelens regler. Han ser deltagandet och spelreglerna som 
väsentliga att studera, för att förstå hur spel kan begripas. När det gäller frågan datorspel i 
allmänhet, och att spela själv privat, så uttryckte påfallande många pedagoger datorspel i 
negativa ordalag. 2 av 5 var positiva och endast 1 av 5 var riktigt positiv och spelade själv 
regelbundet. Det i kontrast till barnen, där de flesta barn, speciellt pojkar, spelar regelbundet 
(Medierådet, 2012/13)  
 
På frågan om styrdokument och om fritidspedagogerna tagit fasta på något i dessa när det 
gällde datorspel, så kom de in på andra saker än just datorspel. Det handlade om inflytande, 
hur eleverna ska bete sig i den digitala världen rent allmänt samt hur digitala hjälpmedel kan 
användas till skapande. Det kan argumenteras för om fritidspedagogerna kan ha misstolkat 
frågan angående styrdokumenten då det inte finns mycket om specifikt datorspel i 
styrdokumenten. Då det står desto mer om digitala hjälpmedel i allmänhet kan det tyda på att 
fritidspedagogerna naturligt kom in på detta när de tänkte på datorer och digital teknik. 
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När det gällde fritidsverksamheten, hade alla fritidspedagoger datorspel i sin verksamhet eller 
så hade de haft det. Till skillnad mot hur de såg på datorspel i allmänhet, såg de flesta 
fritidspedagoger flera fördelar med att ha datorspel i verksamheten. En förutsättning var dock, 
att de hann med att se vad barnen spelade och att det var under ordnade former, mer om det 
senare. För det första påpekade många, att samhället idag och i framtiden, kommer att kräva 
förtrogenhet med datoranvändning i någon form. Då är det bra att datorspelen “vänjer” de 
unga med användningen av datorer och digitala verktyg. De nämnde även det sociala 
samspelet, både att ny kamratskap bildas och att flickor och pojkar kan lära sig spela 
tillsammans. Här har man som pedagog möjlighet att påverka, menade de. Det stämmer väl in 
i den sociokulturella teorin att individer lär och inspireras av varandra genom social praktik, 
och att sammanhanget och dialogen är grundläggande(Dysthe, 2003).  
 
Datorspelens regler och möjligheten att vara interaktiv, ger den mening som är väsentlig, för 
att individer ska ta till sig ett visst ämne eller företeelse. Linderoth (2004) diskuterar kring 
datorspelens möjlighet att omsluta spelaren i en värld, där man blir en aktör som kan påverka 
omgivningen. Spelaren uppfattar spelvärlden som verklig, och blir helt uppslukad av den. 
Linderoth menar dock, att spelare fokuserar för mycket på spelets regler och inte på teman 
som spelaren kan lära av. Det motsägs av Kroksmark (2010), som hävdar, att spelens 
dramaturgi fångar in spelaren i olika teman, som kan användas till ett lärande som har plats i 
skolmiljön. Även Gee (2003) hävdar detta. Flera av pedagogerna ansåg att datorspel kan 
användas för att göra vanlig undervisning roligare och för att fånga in “svaga” elever. Spelens 
narrativa ingredienser kan komplettera det vanliga studiematerialet. Det är något som Gee 
(2003) och Kroksmark (2012) skriver om och något de anser att skolverksamheten ska vara 
öppen för.  
 
De narrativa inslagen skapar en mening och vilja hos spelaren att intressera sig för ett ämne 
eller tema. Kan man sen i dialog med andra utveckla det intresset till ytterligare lärande och 
förståelse, anser vi att datorspel har sin plats i skolan.  
Genom att studera ett tema i den virtuella världen, kan individen få en utökad förståelse för 
samma tema i den verkliga världen. Kombinerat med elevernas stora intresse för datorspel, 
kan användande av dessa i skola och fritidshem ge ett ökat intresse för skolans verksamhet 
bland de unga. En av pedagogerna sa också att de äldre barnen ville stanna kvar på fritids, när 
de har datorspel där. Det påminner om de meningsskapande ingredienser som Gee (2003) 
menar att datorspelen har. Även Säljö (2000), som har forskat kring den sociokulturella 
teorin, ser vikten av mening och att individer tillsammans med varandra och olika kulturella 
redskap formar ett lärande. 
 
Vi ser genom detta att datorspel är ett utmärkt medium att fånga in både “svaga” och äldre 
elever, som annars tycker att fritids är lite barnsligt. Vi menar att datorspel här har en stor 
läropotential, om de implementeras med eftertanke och att pedagoger i dialog med barnen kan 
bygga något mycket konstruktivt av detta. Gee (2003) hävdar, att datorspel och lärande i 
grunden har mycket gemensamt. Genom att göra saker och lösa problem med andra, så 
utvecklas ett eget lärande och tänkande. Så fungerar många datorspel, speciellt onlinespel, där 
spelarna samarbetar över internet och diskuterar hur de ska komma vidare i spelet. Socialt 
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samspel kring datorspel är något som vi ser kommer från barnens stora intresse för spelen och 
något som skola och fritidshem ska vara öppna för. Elever och pedagoger kan mötas, om alla 
har ett öppet och nyfiket förhållningssätt, där diskussion är i fokus. Pedagoger kan samverka 
med eleverna som har med deras pedagogiska roll att göra. Många datorspel har, enligt 
Kroksmark (2012), i sin mekanik ett smidigt sätt att guida och instruera spelaren, som är 
utmärkt för lärande.  
 
En av fritidspedagogerna tog upp den motoriska förmågan som en fördel med datorspel, och 
att den tränades genom användandet av datorspel, som en positiv aspekt. Ungdomsstyrelsen 
(2006)  hänvisar till studier som säger, att spelande för med sig positiva effekter på spatiala 
förmågor och reaktionstid. Det innebär, att datorspel har rörelsemässiga fördelar för barn. 
Som vi skrivit tidigare har antalet spelgenrer utökats och utvecklats genom åren. Det finns 
många spel där spelaren får prova på olika sporter i den virtuella världen, där kroppen 
används på ett sätt som liknar sättet kroppen används på, när sporten utövas i den verkliga 
världen. Då kan vi återknyta till Gee (2003), när han nämner semiotiska domäner. Om en 
individ vill lära sig exempelvis en sport, kan han/hon först testa den virtuella domänen sport 
(datorspelet) för att sen prova på sporten i verkliga världen. Sedan kan han/hon hoppa mellan 
olika semiotiska domäner för att utveckla sitt lärande. Även andra semiotiska domäner, som 
böcker, kan blandas in för ett eventuellt ännu bättre resultat. En av fritidspedagogerna vi 
intervjuade (Cecilia) talade om hur de diskuterade spelen utifrån vad som kunde läras i den 
virtuella världen, respektive den verkliga världen. 
 
Fritidspedagogerna menade, att det är viktigt att de hinner sitta ner med barnen, när de spelar, 
för att ha uppsikt över vad och hur de spelar. Många nämnde tidsbrist som orsak till att de inte 
hann sitta med dem. Gällande införandet av datorspel i fritidsverksamheten var det just 
tidsbristen och hur de skulle hinna med, som det var negativt med att ha datorspel där. Även 
att barnen blev oroliga och bara väntade på sin tur att få spela, nämndes som negativt. Här är 
det relevant att fråga sig: Är det verkligen något negativt med att barnen är beredda på att 
vänta för att få spela dator? Vad är det som gör att barnen hellre väntar än gör annat under 
tiden? Det går att argumentera kring en känsla genom det som sagts ovan, vad får barnen till 
att vänta på datorn istället för att göra annat? Har datorspelen något som vi kan införa i den 
egna verksamheten? Tänk om barnen istället kände denna känsla för mattelektionerna till 
exempel: Hur mycket lärande skulle det kunna bidra med? 
 
 För att utveckla ett möjligt alternativ så krävs det att vi belyser vad exakt ett datorspel tillför i 
jämförelse med skol- och fritidsverksamheten? Kroksmark (2012) argumenterar för vad 
datorspel kan tillföra för lärandet, där han sedan jämför vad datorspelen har, som inte finns i 
skol och fritidsverksamheten. Här talar han bland annat om tävlingsmomentet, där han menar 
genom tävlande med sig själv och andra, ökas viljan att vilja bli bättre, man blir motiverad att 
förbättras. Datorspel tillför en känsla av smarthet hos spelaren. Detta för att spelet utnyttjar 
spelarens närmaste utvecklingszon. Det vill säga det som spelaren behärskar med hjälp av 
spelinstruktioner och det spelaren kan på egen hand. I många spel finns det inbyggt små 
nyanser av instruktion, för hur nya problem ska lösas. Spelaren uppfattar aldrig att han eller 
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hon blir instruerad och därmed frammanas en känsla av smarthet och att spelaren själv har löst 
problemet. 
 
Trots att det finns positiva inslag i datorspel så “sitter” ju barnen hemma och spelar menade 
många pedagoger. Det argumenterades för om fritidsverksamheten ska erbjuda andra 
aktiviteter istället för datorspel. Genom detta argument kan man undra om samma sak kan 
sägas om till exempel bokläsning. Ska vi utesluta böcker och läsning i fritidsverksamheten 
bara för att det finns elever som läser mycket böcker hemma? Vi menar att pedagoger bör ha 
en liknande syn på datorspel och böcker, det vill säga att se lärandepotentialer inom båda 
aktiviteterna. Argumentet kan synliggöras inom alla olika arenor (rita, läsa, matematik och så 
vidare). 
 
Får unga tillräckliga kunskaper hemma kring datoranvändning, och hur mycket datorspel ska 
finnas på fritids? I Lgr 11 står det, att modern digitala verktyg ska ingå i skolans verksamhet, 
men inget om datorspel i fritidsverksamheten. Hur mycket som beror på pedagogernas eget 
intresse för datorspel är svårt att veta, men man kan anta, att ju mer intresse för ett område 
man har, ju större vilja har man att propagera för det, där man befinner sig och verkar.  
 
Det är givetvis dåligt, om barn går in på olämpliga sidor på internet och spelar opassande spel. 
Men är pedagogerna med när barnen sitter vid datorerna, så borde det problemet gå att 
komma till rätta med. För det finns en stor läropotential om pedagoger, elever och eventuell 
annan skolpersonal kan forma en miljö, där datorspelens mekanik tas tillvara på ett 
konstruktivt sätt. Gee (2003) nämner affinitetsområden, det vill säga områden eller sociala 
rum, där alla är likvärdiga och bidrar efter egen förmåga. Ett rum där man diskuterar olika 
saker och det som sagts, är det som är i fokus. Det kan sedan brytas mot vad andra säger. 
Ingen styr och jämlik dialog är i fokus, istället för monolog. I virtuella utrymmen, som 
datorspel och även internetforum, får deltagarna resonera och lära av varandra. Datorspel och 
virtuella världar blir en social arena, där olika människor kan förenas kring ett intresse och i 
dialog med varandra, skapa lärande. Gee menar att datorspel, speciellt om de förs in med 
eftertanke, har en positiv inverkan på lärande. Med interaktivitet och det egna intresset borde 
datorspel på ett konstruktivt sätt kunna ha sin plats på ett fritidshem. 
 
Sammanfattningsvis ser vi stora potentialer med datorspel i skola och fritidshem. För det 
första har vi de ungas intresse för datorspel, som borde kunna tas till vara på bättre sätt i 
skolan. Som Datorspelsbranschen (2010) och Medierådet (2012/13) säger, så finns det ett 
stort intresse för datorspel i samhället, även bland äldre. Ska skolan hänga med i samhället så 
bör det finnas ett öppet förhållningssätt till datorspel liksom till ny teknik i övrigt. För det 
andra så finns det lärarmekanismer i datorspel. Lärande som frambringas i samspelet mellan 
olika virtuella och verkliga domäner, det dialogistiska lärande som uppstår av diskussioner 
om olika datorspel samt de meningsbyggande identiteter, som spelaren har i olika datorspel. 
Detta gör att datorspel har sin plats i skol och fritidsverksamheten. 
 
Titeln ”ska du spela nu igen?” syftar till att belysa inställningen till datorspelandet i 
allmänhet då det ofta associeras med negativa inställningar kring spelandet. Med studien ville 
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vi uppmana alla pedagoger att se lärandepotentialer med datorspel och skapa ett lärande i sin 
egen verksamhet med detta verktyg. 

 
4.3 Fortsatt forskning 
 
Vi anser att det finns mycket som kan tillföras till denna typ av forskning. Vi hoppas att vårt 
resultat i forskningen kan byggas vidare på olika sätt. Man kan fokusera på att göra en större 
kvantitativ forskning kring ämnet med syftet att med större säkerhet kunna visa vilken 
inställning ett stort antal fritidspedagoger har kring datorspel. Vårt resultat har lett till just 
fritidspedagogers inställning kring datorspel. En idè är att man gör liknande forskning med 
fokus på andra lärarprofessioner eller andra områden, där man har som syfte att belysa lärande 
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6 Bilagor 
 
I detta kapitel presenteras de frågor vi har använde under enkäten och intervjustudien. Dessa 
består av enkätfrågor samt intervjufrågor. Notera att en av frågorna som användes i intervjun 
formades specifikt för de respondenter som spelade datorspel på sin fritid, samt de som inte 
spelade på sin fritid. Mailen som användes i studien har strukits med respekt för författarnas 
anonymitet. 
 

6.1 Bilaga 1: Enkätfrågor 
 
Hejsan! 
 
Vi är två blivande fritidspedagoger inne på sista terminen av utbildningen. Vi håller på att 
skriva ett examensarbete om fritidspedagogers inställning till dator- och konsolspel i 
fritidsverksamheten. 
Det skulle hjälpa oss väldigt mycket om du kunde ta några minuter av din tid för att besvara 
dessa frågor så detaljerat du kan. Skicka dina svar i ett eget Word-dokument eller så kan du 
skriva ett svarsmail direkt till oss. (Se mailadress på S.2) 

Resultatet kommer att jämföras med andra fritidspedagogers för att vi sedan ska kunna välja 
ut de intressantaste för en personlig intervju om man är intresserad. 

Skicka gärna resultatet inom loppet av en vecka så vi vet ungefär hur många som har deltagit 
samt för att vi skall ha tid att granska resultaten. 

1, Är du man eller kvinna? ___________________________ 

2, Spelar du själv dator- eller konsolspel? ________________ 

3, Använder du datorspel eller konsolspel i den pedagogiska miljön? 

________________________________________________________ 

Om svaret är ja: 

– Förklara varför det känns lämpligt att använda sig av dator och konsol spel i den 
pedagogiska miljön 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

Om svaret är nej: 

– Förklara din egen åsikt till varför det inte känns lämpligt i fritidsverksamheten? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju kring detta ämne? Ange i sådana fall mejladress 
och/eller telefonnummer nedan!  

Skicka ditt svar till denna mail: _______________ 

Mvh/ Nicklas Karlsson & Urban Sandberg 
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6.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervjufrågor (för de som svarat ja) 

1: Allmänna frågor kring ditt dator och konsolspelande 

-vilken genre föredrar du ? 
-hur många timmar om dagen? 
-Spelar du själv eller med andra? (alternativt över internet?) 
-Hur länge har du spelat spel ? 
 
2: Vad är din inställning kring dator- och konsolspel i allmänhet? Positiva eller negativa, 
kanske båda? 
 
3: Inställning kring dator och konsolspel i fritidsverksamheten? 
 
4: Har ni tagit fast på något i styrdokumenten när ni utformat dator miljö? 
 
5: Tycker du att dator och konsolspel tillför något till elevens lärande? 
 
Intervjufrågor (för de som svarat nej) 
 
1: Vad är din inställning kring dator- och konsolspel i allmänhet? Positiva eller negativa, 
kanske båda? 

2: Inställning kring dator och konsolspel i fritidsverksamheten? 
 
3: Har ni tagit fast på något i styrdokumenten när ni utformat dator miljö? 
 
4: Tycker du att dator och konsolspel tillför något till elevens lärande? 
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