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Abstrakt 
Uppsatsen handlar om hur vi påverkas och utvecklas av TV- eller datorspelande. Genom 

multimodala tekniker, fokusgruppsforskning och autoetnografiska tekniker har jag funnit att 

spelandet förändrar spelaren både positivt och negativt. Genom olika spelgenrer utvecklar 

spelaren olika färdigheter.  

Frågeställningarna är: Vilka färdigheter utvecklas genom TV- och datorspelande? Hur kan man 

använda sig av dessa färdigheter? Vilka är nackdelarna med spelande? 

Syftet med undersökningen är att finna nya användningsområden för spel. Som blivande lärare 

vill jag kunna använda mig av modern teknik och dess potential att utveckla människors 

kunskaper. Uppsatsen tar också upp att många spelar för att de har problem av något slag, vilka 

beteendemönster som indikerar dessa problem och hur dessa kan avhjälpas.  

I uppsatsen belyses den potentiella utveckling spelandet kan ge spelarna. Som att utveckla 

förmågan till att fokusera och lösa problem mm. som kan förstärkas eller förvärras om inte 

undervisningen läggs upp på rätt sätt.  

Det sägs exempelvis att spelares förmåga att fokusera försämras, detta motbevisas av att spelare 

oftare har högre koncentrationsförmåga. En enskild spelare kan lätt misstas för att vara 

ofokuserad, då den i själva verket är uttråkad och understimulerad.  

Mitt gestaltade arbete behandlar spelandets kreativa tänkande och det jämförs med icke-virtuella 

kreativa processer och tänkanden. Då utveckling av tankeverksamhet är en viktig del hur spelen 

påverkar oss har jag klargjort likheter och skillnader mellan de olika kreativa processerna. Detta 

har arbetats ihop till en film. Där mitt spelande och andra kreativa situationer i min vardag 

gestaltas.  

Slutsatsen är att spelen hjälper oss att utveckla många olika färdigheter. Det finns positiva och 

negativa effekter, men potentialen för användningen av de positiva effekterna är enorm. 

Nyckelord: Spel, virtuellt, utvecklande, färdigheter, multimodalt
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Inledning 

Introduktion 
Redan som liten var han som besatt, ett ämne som aldrig lämnade hans tankar. Från en ålder av 

fyra skapades ett starkt behov av att utforska andra världar, virtuella världar. Det var något 

specifikt som tilltalade, ett sätt att fly verklighetens fasa och misär. Skolan var inte enkel, den 

förknippades med mobbning och långsam tillförsel av information. När hjärnan söker sig till nya 

idéer och vill utvecklas snabbt så fanns det ingen plats i skolans vardag. Det var antagligen därför 

han sökte sig till det alternativa, det virtuella, en verklighet som gav plats för att utforska, 

uppfinna och lösa problem som ockuperade tankarna under vardagens melankoliska timmar.  

Jag var fyra år en gång i tiden. Jag skapade mig ett parallellt liv i andra världar. Men vad gjorde 

livet lättare under min fritid? Hur kom det sig att skolan inte värdesatte mitt sug efter ny 

information? Varför kände jag mig bortglömd i systemet? Varför hade jag svårt att fokusera i 

skolan? 

Den fysiska världen kan vara svår att klara av. Ibland kan det bero på omgivningen, ibland på 

personen själv, och ibland på både och. Jag var en sådan person, eller snarare, jag är en sådan 

person. Någon som alltid har sökt sig till TV- och datorspelens världar. Jag har använt de virtuella 

världarna för att överleva, jag har sett dem som mitt andra hem, min flykt, mitt beroende och 

mitt sätt att njuta av stunden. Varje dag har jag varit upptagen av något som inte existerar i 

verkligheten, men det har varit den bästa delen av den värld jag lever i. Detta har skapat problem 

lika ofta som de lösts. I den här uppsatsen försöker jag ta reda på varför jag funnit de virtuella 

världarna intressantare än den fysiska. 

Bakgrund 
Jag har alltid varit en dagdrömmare. Detta har i skolan alltid påtalats när mina problem att 

fokusera kommit upp. Jag har inte haft problem att uppnå studiemålen under min skoltid, men 

mina spelande vänner har fått kämpa för att få skolgången att gå ihop. När systemet ser ut som 

det gör kan förmågan att fokusera bli ett problem. Men då det är lätt att fokusera då det egna 

intresset får råda, så tror jag snarare att det är systemet som behöver en uppdatering.  
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Ofta handlade det om att jag i skolan inte fick fokusera på mer än en sak i taget. På fritiden kunde 

jag ha fokus på flera saker samtidigt medan i studierna skulle fokus ligga på en enda sak i taget. 

Dessutom behandlades ämnen som jag bara hade ett svagt intresse för.  

Förmåga att fokusera är något som premieras och utvecklas i TV- och datorspel. Om man är 

fokuserad i ett spel så presterar man bättre och kan därför klättra högre i de virtuella världarna. 

Man utmanas att lösa olika problem vilket egentligen inte är så långt ifrån hur skolvärlden 

fungerar, men samtidigt är det där alltid något som fattas i skolan. Ofta saknas intresset och detta 

är något jag har funderat över. Hur skapas ett intresse? Varför är det inte inbyggt i skolsystemet 

att lägga lika mycket vikt vid skapande av intresse som vid kunskaperna i sig? Om man kan 

fundera ut vad som gör spelen intressanta så kanske man kan använda det i skolans vardag och 

därmed inspirera eleverna till att komma längre. 

Det finns mycket forskning som pekar på dåliga aspekter av TV- och datorspelande. Men på 

senare år har forskare börjat studera de positiva effekterna av spelen. Tidningar och hemsidor 

som Facebook har börjat ta upp ämnet. Detta har skapat ett slags ordkrig om huruvida spelen är 

bra eller dåliga för oss. Genom forskning kan dessa idéer bevisas eller motbevisas. Den här 

uppsatsen grundar sig i denna forskning, och behandlas under Tidigare forskning.1 

Syfte 
Det finns positiva och negativa effekter av tv-spel, men vad är det för effekter? Genom att 

kartlägga effekterna kan de användas pedagogiskt. Syftet är att undersöka hur spelen påverkar, 

inspirerar oss och hur vi kan använda oss av detta i skolarbetet. 

Det handlar om att få elever intresserade av skolarbetet genom tv-spel, men för att förstå hur 

man ska arbeta med enskilda elever behöver man titta på helheten. Vad orsakar att vissa fastnar i 

de virtuella världarna. Vad lär vi oss av spelandet? Vilka förmågor, positiva som negativa, 

utvecklas? Hur återspeglas dessa nyförvärvade förmågor i vardagen? Finns det egenskaper i de 

virtuella världarna som fler bör ta del av? Genom att undersöka dessa områden söker jag svar på 

varför så många söker sig till spelen, och också hur spelandet påverkar vardagliga aktiviteter.  

Spelare får stå ut med mycket. Negativa kommentarer i synen på spelandet. Ett vanligt uttryck är 

att man kastar bort sitt liv. Detta är något spelarna själva skrattar åt och skämtar om att de inte 

har något liv eftersom de spelar för mycket.  

                                                             
1 Se s. 9 ff. 
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Frågeställningar 
 

 Vilka färdigheter utvecklas genom TV- och datorspelande? 

 Hur kan man använda sig av dessa färdigheter? 

 Vilka är nackdelarna med spelande? 

Empiri 
Jag har använt mig av en fokusgrupp. I fokusgruppen har vi samtalat om hur deltagarnas liv 

förändrats av spelandet, och vad de får ut av att spela. För att få bra respons har jag delgivit 

gruppen tidigare forskning. På så sätt kan jag urskilja om fokusgruppen håller med eller avfärdar 

forskningens fynd. Detta utgör basen i undersökningen om hur min frågeställning besvaras.  

Ämnet jag valt är väl utforskat. I medier, som tidningar och hemsidor, sprids åsikter i ämnet. Från 

dessa bearbetas både positiva och negativa effekter för att få bättre förståelse av varför man 

spelar och hur det påverkar oss. 

Jag har även gestaltat ett arbete i form av en film, där jag använder multimodala tekniker. För att 

jämför olika kreativa handlingarna. Jag funderar även kring frågan: Vad är det jag gör, när jag gör 

det jag gör? Vilket gett mig insikt i mitt eget spelande.  

Val och avgränsning 
Fokusgruppen har bidragit med olika infallsvinklar. Jag har uppmanat alla i gruppen att beskriva 

sina tankar och idéer kring ämnet. På så sätt har jag tagit del av deras upplevelser och värderingar. 

Varje person i fokusgruppen har en egen berättelse att berätta, därför har jag lagt stor vikt vid att 

använda deras utlåtanden i rätt kontext 

Spelen som behandlas i undersökningen har alla en inbyggd komplexitet. Jag har definierat och 

delat upp spel i två grupper: interagerande spel eller patiens-spel. Ett interagerande spel ger 

spelaren en mångfald av möjligheter och val, man kan upptäcka eller fundera ut nya lösningar på 

samma problem. Ett patiens-spel definieras av begränsade val och möjligheter, ungefär som i 

kortspelet patiens. Patiens-spelen kan användas som tidsfördriv men kräver sällan djupare 

eftertanke. Exempel på interagerande spel är World of Warcraft,2 medan Candy Crush3 är ett patiens-

                                                             
2 Blizzard Entertainment, World of Warcraft (2004), https://worldofwarcraft.com/en-us/ . 
3 King, Candy Crush Saga (2012), https://king.com/sv/game/candycrush . 

https://worldofwarcraft.com/en-us/
https://king.com/sv/game/candycrush
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spel. Jag exkluderar patiens baserade spel i denna undersökning eftersom de inte har samma 

potential som de interagerande spelen.  

Metod och tillvägagångssätt 
Undersökningsmetoden bygger på samtal gjorda i en fokusgrupp med deltagare som alla spelar. 

Jag har tagit upp hur mycket de spelar, vad de spelar och hur de upplever spelen. Samtalen har 

hållits öppna och löpt fritt för att se var de hamnar. Om samtalet avstannat har jag presenterat 

information ifrån tidigare forskning för få diskussionen att fortskrida.  

Jag har varje vecka kontaktat alla i fokusgruppen via textbaserade tjänster som ofta övergått till 

samtal via program så som Discord4 eller Skype.5 Samtalen har bearbetats efter hur jag minns dem 

och jag har utan undantag kontaktat fokusgruppen om hur jag uttrycker mig kring deras språk, 

deras uttalanden etc. Detta har resulterat i nya samtal kring ämnen vi talat om. 

Min undersökning är autoetnografisk.6 Jag står väldigt nära ämnet, och använder egna 

erfarenheter som en av personerna i fokusgruppen. På så sätt använder jag den kunskap jag redan 

har.  

Jag använder även multimodala tekniker7 eftersom ämnet behandlar ett multimodalt medium. 

Arbetet behandlar texter från forskning, men även från föreläsningsfilmer, fokusgruppen och 

mitt gestaltade arbete. Då de virtuella världarna använder ljud, text och visuella intryck undersöks 

även dessa aspekter.  

I det gestaltade arbetet undersöks hur man är kreativ, vad som är kreativt och hur det definieras i 

jämförelse med virtuella världar. Jag har använt mig av flera olika spel, för att få ett brett 

spektrum på olika tekniker som används inom de virtuella. Jag har också utforskat andra typer av 

gestaltande som sömnad, tecknande, musikskapande etc.   

Teori och tolkningsram 

I avsnittet tidigare forskningen tar jag upp de teorier som behandlar de för och nackdelar som 

spelen ger utövarna. Dessa teorier utgör också teori och tolkningsram för undersökningen. 

                                                             
4 Discord Inc., Discord (2015), https://discordapp.com/ . 
5 Skype Technologies, Skype (2003), https://www.skype.com/sv/ . 
6 Ellis, C (2004) The ethnographic I: A methodological novel about autoethnography (ethnographic alternatives), 
AltaMira Press. s. 31 ff. 
7 Eriksson, E. Gustafsson, M. (2013) Multimodalitet i undervisningen, Uppsala Universitet, s. 8. 

https://discordapp.com/
https://www.skype.com/sv/
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I uppsatsen A randomized controlled trial to test the effectiveness of an Immersive 3D video game for anxiety 

prevention among adolescents 8 ser forskarna att stress- och ångestnivåerna minskar genom spelandet. 

Enligt denna teori borde man uppmana till användning av spel för att motverka och förhindra 

utvecklandet av symptomen.  

Spelen skulle enligt teorin kunna användas som psykisk terapi men eftersom allt fler spel blir mer 

sociala kan man inte generellt säga att alla spel fungerar terapeutiskt.  

I de sociala spelen utvecklas tydliga tävlingsfaktorer och genom grupptryck påverkas spelaren 

som pekar på motsatta effekter på t.ex. stressnivåerna. Detta resulterar i att spelarna strävar efter 

att vara bäst, något som ofta skapar ångest snarare än dämpar den.9  

Det finns även teorier om hur tv- och datorspel utvecklar olika färdigheter. Faktainlärning, 

problemlösningsförmåga och en högre nivå av kognitiva tankeprocesser är exempel på dessa. 10 

För att kunna dra nytta av denna teori så måste vi först erkänna att spelen inte alltid är 

användbara eller lämpliga för skolan beroende på att de är skapade för förströelse snarare än för 

lärande. 

David Dahlgren,11 som undersökt spelen i historieämnet presenterar en annan teori och menar att 

spelen inte kan ersätta historieböckerna. Historiekunskapen som förmedlas i spelen inte är 

korrekt berättad. Men spelen ger en känsla av närvaro och miljöer som en bok aldrig kan göra. 

Båda formerna kan komplettera varandra, men spelen kan inte ersätta böckerna. 

I teorierna tagna från The benefits of playing video games.12 Beskrivs hur personer som spelar tv- eller 

datorspel har bättre inlärningsförmåga och därmed får en lättare skolgång.  

 

Tidigare forskning 
I det här kapitlet tar jag upp teorierna mer grundligt och kommer således att fokusera på varje 

källa var för sig. 

                                                             
8 Scholten, H. m.fl. (red.) (2016) A randomized controlled trial to test the effectiveness of an Immersive 3D video 
game for anxiety prevention among adolescents, Crossmark. 
9 Linderoth, J och Bennerstedt, U (2012). Att leva i World of Warcraft, Stockholm: Medierådet, s.41. 
10 Chuang, T.-Y., & Chen, W.-F. (2009). Effect of Computer-Based Video Games on Children: An Experimental 
Study. Educational Technology & Society, s.8. 
11 Dahlgren, D (2009) Historiebruk och datorspel, en studie om datorspel som undervisningsredskap inom 
historiaämnet, Kandidatuppsats, Sektionen för Humaniora, Högskolan i Halmstad. 
12 Granic, I. Lobel, A. Engels, R C.M.E. (2013) The benefits of playing video games. American Psychological 
Association. 
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Att leva i World of Warcraft 
I Att leva i World of Warcraft13 har författarna diskuterat med spelande ungdomar i gymnasiet. 

Undersökningen gjordes för att få en uppfattning om hur just detta spel påverkar eleverna. 

Undersökningen består framförallt av intervjuer med ungdomarna där de får berätta om sina 

erfarenheter om och kring användandet av spelet.  

Spelare idag har annan kunskap om villkoren för att spela onlinespel och är medvetna om att det inte går att nå 

ett slutgiltigt mål.14  

Eleverna anser att de konstant strävar mot ett mål men är samtidigt medvetna om att spelet växer 

och blir större. Det finns inte något slut på spelet, utan det finns alltid nya saker som skapas och 

uppdateras. Detta beskrivs som ett problem. Eleverna känner att de kämpar för att hinna ikapp 

sina vänner eller spelkompisar för att kunna uppleva spelet tillsammans, samtidigt som de måste 

hålla jämna steg med spelets utveckling.  

För den som själv inte spelar är det svårt att förstå dessa spels inre sociala liv, den vänskap spelare kan känna med 

andra spelare men också den statusjakt och det grupptryck som spelare kan erfara.15 

Grupptrycket kan medföra att man spelar mer än vad man tänkt sig, men vad som kan anses 

osocialt då man spelar hela dagen kan i spelarens ögon upplevas som motsatsen. Man uppmanas 

att hela tiden ligga före alla andra, och skapa sig ett namn inom den virtuella världen. Om det 

handlar om att ligga före vänner man har i verkliga livet eller med andra spelare är upp till 

spelaren själv. Men det finns en press som spelet skapar då man hela tiden uppmanas till att 

förnya sin karaktär, utveckla den och sedan kämpa ännu mera. Eleverna beskriver det lite som ett 

beroende. Om detta är ett problem eller inte upplevdes olika av spelarna beroende på 

erfarenhetsnivå.  

Cirka  18  procent  av  spelarna  i  Yees  studie  (2006b)  menar  att  de fått någon form av problem i sina liv på 

grund sitt MMORPG-spelande,  till  exempel  hälsoproblem,  försämrade  skolresultat,  relationsproblem eller 

ekonomiska bekymmer.16 

I boken nämns en annan studie av Yees från 2006. I den studien finns tydliga bevis på att vissa 

spelare utvecklar dåliga vanor när spelet blir så dominerande att det orsakar problem i privatlivet. 

Är det då fortfarande kul? Eleverna i studien anser att de alla fått vissa problem pga. sitt spelande. 

De har upplevt att matvanor förskjutits, problem i skolan har uppstått eller att osämja mellan de 

                                                             
13 Linderoth (2012). 
14 Ibid., s. 5. 
15 Ibid., s. 6. 
16 Ibid., s. 10. 
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själva och föräldrarna uppstår angående deras spelvanor. Problemen uppstår oftast av tidsbrist. 

Andra aktiviteter, vardagssysslor eller personlig hygien hinns inte med.17 

I boken nämns även en annan studie från 1998 som fann att datorspelandet ger en ökad 

utsöndring av dopamin. Dopamin beskrivs som en av de främsta anledningarna till att alkohol 

och droger är så beroendeframkallande.18  

I Att leva i World of Warcraft nämns ytterligare en studie Does video game addiction excist? som pekar på 

att spelen kan ha en potentiellt skadande effekt på en minoritet av användarna.19 Denna slutsats 

är tvetydigt skriven, och därför uppfattar jag att denna studie är tveksam i sin slutsats. Däremot 

uppskattar jag att boken Att leva i World of Warcraft bevisar att vissa av eleverna påverkas betydligt 

starkare än andra av sitt spelande. Vissa personer kan bli beroende och därför ta skada av 

spelandet. I boken skriver de att Yee drar slutsatsen: 

In other words, the people who are most likely to exhibit problematic usage are those who are purposefully using 
the online environment to escape their real-life problems. They are playing to avoid thinking about their real-life 
concerns. Ovanstående pekar på att högfrekvent online-rollspelande snarare skulle kunna vara ett symptom på 
hälsoproblem än en orsak till dem.20 

Som blivande lärare anser jag att detta är en viktig aspekt att beakta. Spelen är för många en flykt 

ifrån verkligheten. Att fly in i spelandet kan ibland vara lättare än att ta tag i problem i det 

verkliga livet, och flyr man de verkliga problemen så kan det resultera i att dessa blir värre. 

Spelen är ett bra sätt att koppla av men när de används för att fly verkligheten då är det dags att 

fundera på andra lösningar. Som blivande lärare är det viktigt att hålla koll på elever som kan vara 

i denna riskzon. Författaren nämner att spelandet kan vara ett symptom på hälsoproblem, men 

inte en anledning till dem. Ur denna synvinkel är det klart att man inte löser ett psykiskt 

hälsoproblem med att ta bort den utsattes flyktväg. Finn istället en lösning på problemen så 

kommer antagligen spelandet också att minska.  

Vad är det då som driver spelare till högkonsumtion? Vad beskriver ungdomarna vara orsaker till att man spelar 
så mycket att det skapar problem i ens liv? I intervjumaterialet kan tre typer av berättelser identifieras:  

•Spelarna talar om olika typer av socialt tryck som gör att de spelar mer frekvent.  

• Vidare beskriver de att det finns en social diskrepans mellan olika spelare vilket kan leda till att man måste 
anpassa sig till en annan grupp med andra levnadsvillkor.  

                                                             
17 Ibid., s. 25. 
18 Ibid., s. 13. 
19 Ibid., s. 13. 
20 Ibid., s. 13 f. 
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•Slutligen berättar de att spelmekanikens natur i World of Warcraft är sådan att den i princip förutsätter 
högfrekvent spelande.21 

I intervjuerna med elever finner Linderoth dessa typer av problem. Hela poängen är att spelet 

World of Warcraft är uppbyggt för att spelas mera. Spelet uppmanar nästan till beroende. Genom 

olika nivåer av engagemang skapas sociala koder mellan kamrater och spelarna uppmanar 

varandra till mer frekvent spelande. Spelarna berättar även att de använder spelet som en virtuell 

fritidsgård. Spelet är platsen man träffar vännerna i på fritiden och då spelet är fyllt av andra 

spelare träffar man nya vänner som uppmanar en till att spela mera.22 

The effectiveness of an immersive 3d video game for anxiety 

prevention 
I denna vetenskapliga studie har forskarna fokuserat på att försöka motarbeta ångest och stress 

genom att använda tv-och datorspel. För att försöka nå resultat använde de sig av två olika spel. 

Ett spel som endast var menat för att vara kul, dvs. ett kommersiellt lanserat spel, i detta fall 

Rayman.23 Ett spel som är plattformsbaserat, snabbt, med mycket färg och med tanke om att rikta 

sig mot barn och unga.  

Det andra spelet var utvecklat i syfte för att minska ångest hos spelaren spelet som kallas Dojo, 

som inte finns på den vanliga marknaden. Spelet baseras på hjärtslag (det spelas med inkopplad 

pulsmätare) och är designat för att skapa lugnare spelare. Spelet i sig reagerar på puls och blir 

lättare om spelaren lyckas hålla sig lugn. Detta gör att spelet lär spelaren att hålla sig lugn under 

press, i alla fall i teorin.  

A recent review on the small but significant empirical work on the benefits of video games showed the enormous 
potential for video games in mental health contexts that can teach youth new forms of emotional strategies, 
behavior, and thinking24 

I studien testas spelen på ungdomar. En grupp får spela Dojo, och en annan spelar Rayman. Idén 

som prövades var att Dojo, som skapats för att lugna samt lära spelaren att hantera känslor, skulle 

sänka ångestnivån. Samtidigt användes Rayman som jämförelse för att se hur ett ”normalt” spel 

påverkar spelaren.  

Dojo beskrivs som ett spel som utvecklats specifikt för att utveckla egenskaper så som djup-

andningstekniker, muskelavslappnande tekniker, positivt tänkande och imaginärt utvecklande 

tankebanor. Detta skapas genom instruktionsfilmer som sedan blir till pusselbaserade banor där 

spelaren får lösa problem med de nya idéerna som spelet gett spelaren. Om spelaren inte kan 

                                                             
21 Ibid., s. 41. 
22 Ibid., s. 56. 
23 Ubisoft, Rayman Legends (2013), https://www.ubisoft.com/en-US/game/rayman-legends/ . 
24 Scholten (2016), s. 2. 

https://www.ubisoft.com/en-US/game/rayman-legends/
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kontrollera sina känslor går hjärtfrekvensen upp och pusslen blir svårare genom att kortare tid ges 

etc.25 

Innan testerna började mättes ångestnivån hos försökspersonerna, för att kunna göra jämförelser 

efteråt. Men ungdomarna i studien visade upp ett oväntat resultat. De som testat spelet Dojo 

minskade sina ångestnivåer markant, men de som spelat Rayman visade samma resultat. 

Slutresultatet visar att båda spelen fungerar lika bra. Spelandet i sig gav utlopp för känslor och 

kunde båda sänka ångestnivån markant.26  

The lack of a no-contact control, such as a wait list, means that we cannot be sure that the decrease in anxiety 

symptoms was any greater than without an intervention at all.27 

Mycket riktigt poängterar forskarna att resultatet inte behöver tyda på enbart spelens påverkan. 

Då testerna gjordes under en längre period kunde spelarna vara stressade under de första 

testerna, medan de lugnat sig framåt de sista testerna. Men något hade påverkat dem under 

testperioden, och detta kan tyda på att spelen har en positiv påverkan på spelarna.28 

In the process evaluation of Dojo, adolescents reported that the duration of the intervention (six training 
sessions) was too long. Specifically, they reported difficulties in maintaining motivation and boredom after 
approximately four sessions.29 

Forskningen antyder också att spelet Dojo inte var fullt utvecklat. Detta skapade problem för 

användarna då det i de sista sessionerna inte fanns något för spelarna att göra då de redan gjort 

allt spelet kunde ge dem. Vissa av spelarna beskrev detta som frustrerande vilket kan tyda på att 

deras nivåer inte gick lika lågt som de kunnat göra om spelet varit färdigutvecklat.  

The effects of computer based video games on children 
Undersökningen gjordes för att se om spel kan undervisa eleverna bättre än textbaserad 

information. I studien samlades 130 tredjeårselever för en experimentell undersökning kring 

ämnet brandkunskap. Forskningen utfördes i Taiwan i ett ”socio-economic standard School 

district”.30 

For the computer-assisted instruction, a unit of text-based instructional materials was developed. For the 
computer-based video game, Fire Department 2: Fire Captain, a 3D, real-time strategy game developed by Monte 
Cristo Games, was chosen for this study.31 

                                                             
25 Ibid., s. 3. 
26 Ibid., s. 15. 
27 Ibid., s. 19. 
28 Ibid., s. 22. 
29 Ibid., s. 20. 
30 Chuang (2009), s. 1. 
31 Ibid., s. 2. 
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Här informeras vi tydligt om att spelet som användes inte utvecklats i utbildningssyfte. Texterna 

som eleverna fick hade dock utvecklats för ändamålet men för att läsas och upplevas via en dator. 

Detta betyder att oavsett vilket inlärningssätt som tilldelades eleverna, fick båda grupperna 

använda sig av datorn som redskap.  

Testerna utfördes så att eleverna delades i två grupper där en fick spela, och den andra fick läsa. 

För att avgöra skillnaderna utförde eleverna sedan olika prov där de fick visa sina färdigheter i 

ämnet. Redan vid det första testet gavs ett resultat som tydde på att eleverna som fått spela var 

överlägsna de elever som fått läsa.32 

Based on this finding, playing computerbased video games was determined to be more effective in facilitating 

third-graders’ average learning outcome than text-based computer-assisted instruction33 

Resultaten talade för sig själva, spelet visade sig överlägset på nästan alla punkter. Under dessa 

omständigheterna kan man applicera ”learning by doing”34 då spelet låtit eleverna uppleva och 

testa sig fram i spelet för att lösa problemen. De eleverna som istället fick läsa upplevde inte eld 

på liknande sätt, vilket gör att de bara kunde fantisera fram scenarion via texterna de läst.  

John Dewey ville reformera skolan genom uttrycket ”learning by doing”.35 Kanske är det nu dags 

för ytterligare en reformation inom skolan. Genom att använda sig av spel och därmed dra nytta 

av deras slagkraft inom vissa ämnen.  

De spelande eleverna utvecklade också andra förmågor. Deras förmåga att lösa situationer på 

olika sätt, och igenkännandet av problematiska situationer hade utvecklats.36 Detta antyder att 

spelandet kan överföras till det verkliga livet och använda sig av erfarenheterna och på så sätt 

utveckla kunskaper utan att fysiskt uppleva dem.  

Det tredje testet utformades för att undersöka elevernas kritiska tänkande, 

problemlösningsstrategier samt högre kognitiva tänkande. Här skiljde sig de olika grupperna mest 

åt. De elever som spelat fick fantastiska resultat som bevisade att denna inlärningsteknik var 

speciellt lämpad för att utveckla just dessa egenskaper.37 

                                                             
32 Ibid., s. 5. 
33 Ibid., s. 7. 
34 Forsell, Anna (2005) Boken om Pedagogerna, Liber, s. 90 
35 Ibid., s.79 ff. 
36 Chuang (2009), s. 8. 
37 Ibid., s. 8. 
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In conclusion, computer-based video games might improve students’ achievement in learning factual knowledge, 

problem-solving strategies, and higher-level cognitive thinking processes.38 

Då det är svårt att få säkra bevis genom en undersökning är detta ändå vad forskarna kom fram 

till. De gjorde inga tester på grupperna före de fick ”studera” vilket gjorde att de inte kan bevisa 

att grupperna inte redan från start skiljde sig åt på dessa punkter. 

Samtidigt vill forskarna klargöra att spelet Fire Captain inte utvecklats i utbildnings syfte. Spelet 

lånades in för att testa eleverna.39 Hade ett spel utvecklats just i detta syfte hade kanske resultaten 

varit annorlunda, bättre eller sämre, men att bevisa att denna metod fungerar med ett inlånat spel 

utan specifikt pedagogiskt syfte är extraordinärt.  

Undersökningen antyder slutligen att vidare forskning behöver utföras inom ämnet för att bevisa 

att spelen faktiskt har en plats i undervisningen. De menar att fler tester måste göras inom olika 

ämnen, samt ge testerna fler variabler genom att belysa t.ex. olika inlärningstekniker, då vissa 

elever föredrar text framför spel. De nämns också att vissa elever aldrig spelat förut och detta 

skapade självfallet problem kring inlärandet, men det visar ännu tydligare att resultatet är 

utomordentligt.40 Då vi lär oss på olika sätt behöver fortsatt forskning utveckla system för att 

passa olika typer av inlärningstekniker. Det är viktigt att ha de åtta intelligenserna (social, 

intrapersonell, kroppslig-kinestetisk, visuell-rumslig, naturalistisk, logisk-matematisk, musikalisk 

och språklig)41 i åtanken vid utvecklandet av undervisningen. 

Historiebruk och datorspel 
I uppsatsen Historiebruk och datorspel bearbetas hur man kan använda sig av spel för att informera 

elever om historien. Den blivande läraren David Dahlgren försöker hitta en metod för att 

intressera alla elever för historieämnet. För att senare i sin undervisning se om han kan förändra 

läromedlen och bygga en mer virtuell plattform. Genom spelet Brothers in Arms: road to Hill 30 

samt boken Band of Brothers, som spelet är baserat på undersöker Dahlgren differenser och 

likheter i den historiska bakgrunden. Han nämner också att det måste finnas lämpliga spel 

utvecklade i detta syfte. Samtidigt är det viktigt att spelen fortfarande är underhållande.42 

                                                             
38 Ibid., s. 9. 
39 Ibid., s. 9. 
40 Ibid., s. 10. 
41 Forsell (2005), s. 225. 
42 Dahlgren, D (2009) Historiebruk och datorspel, En studie om datorspel som undervisningsredskap inom 
historiaämnet, Kandidatuppsats, Sektionen för Humaniora,  Högskolan i Halmstad, s. 3. 
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Eftersom spelet inte alltid är helt historiskt korrekt ger spelet mer en bild av hur ”det kunde vara” istället för ”hur 
det verkligen var”. Däremot har spelskaparna jobbat väldigt hårt med att skapa rätt atmosfär för att få spelaren 
att tro att han eller hon verkligen är på plats i Normandie.43 

Då Dahlgren jämför boken som är historiskt korrekt, med spelet där förändringar gjorts för att få 

en bra spelupplevelse, så tycker han att spelet avviker för mycket från ämnet. I boken beskrivs 

många av dagarna under detta krig som lugna, inget hände utan det var mer fråga om att vänta, 

medan spelet då uppfunnit uppdrag däremellan för att spelaren ska få uppleva mera under spelets 

gång.44 

Dahlgren menar tydligt att spelen inte ännu kan ersätta historieböckerna, eftersom de inte 

representerar en kopia av den verkliga händelsen. Samtidigt anser Dahlgren att spelet ger en 

känsla som kan återspegla den verkliga händelsen, något en bok aldrig kan göra.45 Dahlgren 

menar att spelet kan användas som ett komplement till undervisningen. Spelet ger upplevelser 

som känns autentiska, och kan väcka känslor man inte får genom att läsa en historiebok. 46 

Att spelskaparna försökt göra spelet så realistiskt som möjligt gällande miljöer råder det ingen tvekan om. 
Närvarokänslan blir även den påtaglig då även de små detaljerna som obetydligt småpratande soldaterna emellan 
bidrar till att upplevelsen för spelaren bli väldigt levande. Att soldaterna inte bara är kollin som ska kontrolleras 
utan att de faktiskt har egna känslor och tankar.47 

Avslutningsvis menar Dahlgren som sagt att spel kan vara ett bra komplement till konventionell 

undervisning men samtidigt behöver spelen omarbetas för att göra den historiska händelsen 

rättvisa.48 

The benefits of playing video games 
I The benefits of playing video games finner vi en översikt av olika studier i ämnet. Boken belyser 

viktiga delar för min studie som t.ex. varför spelen bör användas i studier etc. Jag finner här en 

bredd av positiva och negativa effekter som är beaktansvärda. Boken nämner också att 

mediesamhället oftast fokuserar på de negativa effekterna av spelande. Men utan att förkasta 

dessa negativa effekter menar man i The benefits of playing video games att det också finns många 

positiva effekter.49 

                                                             
43 Ibid., s. 26. 
44 Ibid., s. 30. 
45 Ibid., s. 27. 
46 Ibid., s. 31. 
47 Ibid., s. 31. 
48 Ibid., s. 32. 
49 Granic (2013), s. 66. 
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Positiva förmågor som utvecklas av spelandet definieras som t.ex. sociala aspekter, kognitivt 

beteende samt emotionella erfarenheter.50 Man poängterar också att spelen har en potential att 

förbättra barnens mentala tillstånd och allmänna hälsa.  

’One can no more say what the effects of video games are, than one can say what the effects of food are’ 
(Bavelier et al., 2011, p. 763). Thus, rather than define video games according to a convenient generality, we will 
be specific in defining the genre of games to which we are referring...51 

Spel är samlingsnamnet, men på samma sätt som inom matindustrin så finns det både gott och 

ont på marknaden. Jag kan dra en parallell till musikvärlden. Det finns många olika musikstilar 

men om man gjorde som med spelen skulle alla dessa dras över en kam. Spelen ses som samma 

sak även om de definieras som olika genres, precis som musiken. Självklart har olika spel olika 

påverkan på spelarna, därför kan man aldrig bestämma den exakta påverkan spelandet har, endast 

vad ett specifikt spel gör med spelarens beteende, tankar, välmående etc. 

En studie, som refereras i boken, har funnit att spel som definieras som ”action-shooter” (också 

så kallade FPS, first-person-shooter) påverkade koncentrationsspannet positivt. De positiva 

effekterna var likvärdiga de som universitetsutbildningar specifikt skapade för att utveckla dessa 

egenskaper hade.52 Detta har också bekräftats i en Ted53-föreläsning på Youtube av Daphne 

Bavelier54 som påvisar hur markant skillnaden kan vara. Spelen som behandlas är framförallt 

action-shooter baserade och bekräftar att koncentrationen förbättras hos personer som spelar 

denna typ av spel. Hon har även funnit att synen utvecklas till det bättre. Detta förmodas bero på 

att man i spelandet måste lära ögonen att koncentrera sig på mindre och fler detaljer än i det 

vardagliga livet. Spelandet tränar alltså upp ögonen och utvecklar synförmågan. Forskningen 

menar dock att dessa färdigheter specifikt utvecklas av så kallade action-shooter-spel och inte vid 

spelandet av t.ex. pussel eller roll-spel.55 

One study, with World of Warcraft players, was correlational (Steinkuehler & Duncan, 2008), making it 
impossible to discern whether playing the game improved problem solving or people with better skills in the first 
place were drawn toward this type of open-ended role-playing game.56 

Undersökningen av spelet World of Warcraft fann att spelare av denna typ av spel hade lättare för 

att lösa problem. Om detta berodde på att de som hade problemlösarförmågor i större 

utsträckning spelade, eller om problemlösningsförmågan utvecklades av spelet kunde man 

                                                             
50 Ibid., s. 66. 
51 Ibid., s. 68. 
52 Ibid., s. 68. 
53 Ted, Ted Talks – Ideas Worth Spreading (1984) https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector | 
https://www.ted.com/ . 
54 Ted, Your brain on video games | Daphne Bavelier (2012) https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector . 
55 Granic (2013), s. 69. 
56 Ibid., s. 69. 

https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
https://www.ted.com/
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector
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däremot inte vara säker på. Men en annan forskningsrapport visar i en längre studie, beskrivet 

som ett år eller mer, att spelarna utvecklade sina problemlösningsfärdigheter. I denna 

undersökning testades olika typer av spel, och det konstaterades att spel inom genren ”fast-paced 

games”, och action-shooter-spel inte utvecklar dessa färdigheter. Problemlösning utvecklades 

specifikt hos testpersonerna som spelade strategispel. Dessa visade högre inlärningsgrad och 

lättare skolgång.  

Studier har även funnit bevis på att spelen i allmänhet utvecklar kreativt tänkande. Oavsett vilken 

typ av spel det är, även aggressiva, utvecklar större kapacitet för kreativt skapande.57 Viktigt att 

poängtera är dock att det ökar den kreativa kapaciteten, inte själva kreativitetsakten. Det nämns 

också att risken för att bli beroende av spel, självfallet sätter stopp för de kreativa processerna.  

Spel är något som många forskare velat använda sig av för att utveckla eller lära andra värdefull 

information. År 2008 utvecklades ett spel som genererade kristallstrukturer i ett AIDS-virus. 

Spelet bygger på att man ska försöka slå rekord i att lösa modeller av olika typer av proteiner. 

Spelet släpptes 2010 och under en treveckorsperiod fick spelarna tävla för att hamna på första 

plats i en rankinglista tillgängligt för allmänheten. Detta skapade en stor spelarbas som var 

enormt tävlingsinriktade. Resultaten efteråt var fantastiska, och forskarna fick information 

motsvarande flera år av testande, något som sedan användes för att identifiera AIDS-viruset.58 

According to Dweck and her colleagues (Dweck & Molden, 2005), children develop beliefs about their 

intelligence and abilities, beliefs that underlie specific motivational styles and directly affect achievement.59 

Här menar forskarna att spel som har ett inbyggt belöningssystem, där spelaren klart känner att 

den utvecklas, skapar ett intresse hos spelaren att ta in mer information och därmed utvecklas 

vidare. Rent pedagogiskt räcker det inte med att bara belöna spelaren för att den lyckats, det 

måste också finnas potential för att bli ännu bättre. Detta ger spelaren en positiv inställning till sin 

egen förmåga att utvecklas.60 

Although not specific to game playing, the importance of experiencing positive emotions on a daily basis has 
been elaborated in Fredrickson’s (2001) broaden-and-build theory of positive emotions. She demonstrates that 
experiencing positive emotions may help broaden the number of behaviors one perceives as both possible and 
motivating and may build social relationships that provide support for goal pursuit and coping with failure.61 

                                                             
57 Ibid., s. 69. 
58 Ibid., s. 69 f. 
59 Ibid., s. 71. 
60 Ibid., s. 71. 
61 Ibid., s. 72. 



18 
 

Även om detta citat inte specifikt gäller spel så klargör det att alla mår bättre om man varje dag 

får känna sig lite duktig. Och om man inte alltid får detta i det verkliga livet, så kan man kanske få 

det genom att spela. 

Video games hold immense potential to teach new forms of thought and behavior. We argue that this learning 
potential has been left largely untapped in the mental health arena, and addressing this gap holds a great deal of 
promise for a radical new approach to intervention.62 

Spelen idag har kommit långt, de kan hjälpa den mentala hälsan, utveckla förmågor etc. Detta kan 

utvecklas ytterligare för att förbättra läromedel i framtiden. I min kommande yrkesutövning som 

lärare är detta något att ta fasta på. Oavsett vilket ämne vi undervisar i så tror jag att vi här har en 

otroligt stor potential och ett helt nytt sätt att tänka undervisningsmässigt. 

 

                                                             
62 Ibid., s. 75. 
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Bearbetning och analys 

Introduktion 
Undersökningen behandlar fokusgruppens reaktion på den tidigare forskningen inom fältet. Den 

kommer också att inkludera samtal kring hur användandet av spelen har gått tillväga. 

Undersökningen innehåller även mitt gestaltade arbete som gjorts parallellt under processen. I det 

gestaltande arbetet har jag med hjälp av multimodala metoder undersökt hur kreativt spelandet är 

samt hur det kan jämföras med andra kreativa metoder.  

Bearbetning och analys (Undersökning) 
I undersökningen har jag använt en fokusgrupp på fem personer. Dessa har berättat om sina 

erfarenheter av spel, samt fått reagera på forskning som jag presenterat. Diskussionerna har varit 

öppna och jag har kommit med ledande frågor och berättat om mitt spelande för att få en 

flytande diskussion kring ämnet.  

Jag har sällan samlat medlemmarna i fokusgruppen samtidigt utan haft enskilda samtal. På så sätt 

har jag fått till mer djupgående samtal. Jag har haft mer kontakt med vissa personer än andra och 

kände samtliga fokuspersoner innan, vilket kan ha påverkat resultaten genom de sätt frågorna 

ställdes och hur jag förhöll mig till personerna.  

Alla ansåg att spelen i sig är en flykt från verkligheten. Ett medel som man använder för att fly 

problem eller för att få en lugn stund för sig själv. Personerna har alla olika favoritgenres av spel, 

men att de trots detta har en gemensam faktor kändes som ett fantastiskt fynd.  

Fortsättningsvis används fiktiva kodnamn, för att hålla deltagarna anonyma. 

Fokusperson Lina 
Under en diskussion med Lina kom vi in på de olika spelgenrer som finns, och vad man lär sig av 

dem. Jag implementerar min information ifrån The benefits of playing video games63, där de anser att 

olika genres lär ut olika saker.  

                                                             
63 Granic (2013). 
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Jag: … enligt den här informationen bevisar det att min bakgrund inom strategispel har förenklat min skolgång 
och gett mig ett sätt att lättare lära mig saker. 

Lina avbryter: Faaan, jag skulle ha spelat mer under mina år i skolan… 

Jag: Men vilken typ av spel spelade du då, eller vilken typ spelar du nu? För vad jag vet spelar du mer action-
baserade spel? 

Lina: Jag spelade väl Sonic och Ratchet & Clank då…. 

Jag: Så action baserade… 

Lina: Är de action-baserat? Okej, men de hade väl också hjälp mig i skolan? 

Jag: Möjligtvis… Action baserade spel har möjligheten att ge dig bättre fokus, något du kanske hade problem 
med? 

Lina: Oh my god, jag skulle ha spelat mer när jag var liten-64 

Lina har börjat uppskatta spel mer på senare år. Hon har på senare tid haft svåra ångestsyndrom, 

och finner sig därför inte njuta av sociala sammanhang. Men spel är något hon plockade upp och 

njöt desto mer av. Detta beskriver hon som en flykt, hon blev utsläppt i en värld men slapp 

handskas med symptomen av sin ångest.  

Fokusperson Erik 
Erik hade en liten annorlunda syn på sitt spelande. I diskussionen kring varför han spelade gavs 

ett enda svar.  

Det finns inget bättre att göra. Spelen är inte kul, men de är ett tidsfördriv, antingen så går jag och sover eller så 

spelar jag.65 

Detta skrämde mig. Erik är yngre än de andra i fokusgruppen och visar symptom på tv-

spelsberoende. Då han inte finner spelen kul längre kan det förhålla sig så att det endast är 

beroendet som driver honom att spela vidare. 

I Att leva i World of Warcraft så menar man att 18 procent av de som spelar blir beroende, så 

kanske är Erik är en av dessa.66 Att fortsätta utan att egentligen njuta av är något man kan se 

inom andra typer av beroenden.  

Jag har uppmanat honom att hålla koll på sitt humör när han spelar. Om vi spelar tillsammans ser 

jag till att han verkligen tycker det är roligt, annars uppmanar jag honom att göra någonting 

annat. 

                                                             
64 Intervju 13 maj av Max Lemon med ”Lina” i Solna kommun. 
65 Telefonintervju 9 april av Max Lemon med ”Erik” över Discord. 
66 Linderoth (2013), s. 10. 
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Fokusperson Gustav 
Gustav är den person jag haft djupast kontakt med. Jag har valt att presentera honom sist då de 

andra två mest bekräftat teorier som jag gått igenom, inte gett någon ny information utan bara 

bekräftat tidigare forskning.  

Gustav har en liknande bakgrund till spel som jag. Vi har varit vänner länge och vi har alltid haft 

spelens värld gemensamt. Gustav spelar näst intill alla genres och anses därför vara en ”hard-core 

gamer” d.v.s. någon som spelar allt den kommer över på avancerad nivå. Vi har haft kontakt näst 

intill dagligen sedan jag började undersöka ämnet.  

Gustav har bekräftat forskningen, men också bidragit med skeptiska tankar och funderingar. Vi 

diskuterade t.ex. hur olika genres hjälper personer att utveckla olika förmågor. Då Gustav spelar 

så gott som alla genres kan han plocka upp ett flertal av dessa egenskaper.  

Gustav: Men om jag skulle ha lärt mig allt de där ifrån spelen så måste det betyda att jag nu skulle utvecklats till 
någon slags supermänniska. Nä, jag tror inte att jag fångat allt de där ifrån spelen… Man måste väl ha någon slags 
grund för hur varje person kan utvecklas och vilka egenskaper som växer mest? 

Jag: Det kan ligga något i det, men anser du inte att du fått en bit av alla dessa färdigheter till en viss grad? 
Kanske har du spelat en viss typ av spel mer än andra vilket gjort att du utvecklats mer i den riktningen? 

Gustav: Jag antar att jag spelat mera av de strategiska spelen. Men jag har sämst koncentration när det kommer 
till skolan, eller om jag ska titta på tv en längre stund! Jag har ändå spelat Halo, de skulle väl förbättra min 
koncentration? 

Jag: Absolut skulle ett spel som Halo förbättra din koncentration om den här informationen stämmer. Men om 
informationen stämmer betyder det också att du kanske har för bra koncentration, du finner ingen koncentration 
eftersom att du helt enkelt har för bra koncentration… kan det stämma? 

Gustav: Jag tror att de kan ligga något i det, men vafan menar du ärligt att jag inte kan koncentrera mig eftersom 
att jag är för koncentrerad?67 

Gustav försökte motbevisa de fynd jag funnit vilket gjort att diskussionen med honom gett 

mycket. Även om det ofta slutade med att han gav sig, bejakade teorin och menade att han ansåg 

det från början. Vi kom fram till att Gustav hade bra koncentrationsförmåga. Han fann sig 

snarare uttråkad i de situationer där han blev understimulerad, något vi delvis ansåg var en positiv 

effekt av spelandet. Nackdelen med att ha hög fokuseringsförmåga var att man inte riktigt är 

anpassad för dagens samhälle. Där vissa saker går långsamt, medan spelare är vana vid högt 

tempo. I dagens skolsystem går det ibland för långsamt. Vi som är vana vid tempo kan bli 

uttråkade och därför tappa fokus. Något som i sin tur kan misstolkas till att det går för fort. 

Att hitta en nyckel till varför elever idag tycks sakna koncentrationsförmåga uppfattas som ett 

framsteg. När vi ser tillbaka på vår skolgång, så ansåg vi båda att vi gjort många ”dumheter” i 

brist på annat att göra. Om man som lärare ser elever som är i en liknande sits, kanske man kan 

                                                             
67 Telefonintervju 2 maj av Max Lemon med ”Gustav” över Skype. 
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leta efter vad de söker, eller vad som behövs för att fånga elevers intresse. En djupare förståelse 

för elevernas behov är viktigt för att utveckla pedagogiska kunskaper.  

Gestaltande arbete 
Det gestaltade arbetet bygger på mitt eget liv. Jag funderade på hur fokuserad jag egentligen är 

och började med att jag spelade in mig själv medan jag spelade TV- eller datorspel. Sedan började 

jag fundera på vad det är jag gör, när jag gör det jag gör? Genast väcktes tanken på mina andra 

kreativa sysselsättningar, och insåg att spelandet också är en kreativ process. Inte bara genom de 

val jag gör i spelet, utan sitter även med dubbla skärmar, och gör flera saker samtidigt (tittar på 

film, serier, information till spelet, etc.).  

För att få förståelse för mitt spelande, bestämde jag mig för att skapa en film för att klargöra 

detta. I denna har jag låtit alla mina kreativa sidor vara med. Jag har skapat och sytt kläder, ritat, 

lagat mat (denna del tvingades jag tyvärr utesluta p.g.a. tekniska problem), spelat olika typer av 

datorspel, spelat gitarr och skapat musik, samt förstås gjort en film.  

Jag drar sedan paralleller mellan de olika kreativa processerna. Jag har funnit tydliga skillnader och 

gemensamma nämnare i de processer jag tittat på. Initialt var syftet att kunna påvisa att spelandet 

också omfattar kreativitet, något som få kanske ser eller förstår. Och så hade jag också en liten 

baktanke; att motbevisa argument så som: "Du gör ju inget, du spelar ju bara". Något som jag har 

fått höra hela min uppväxt. 

Det första jag uppfattade som kreativt var alla möjligheter till val som spelen ger. Ingen 

bestämmer vad du ska göra i spelet, det kan finnas riktlinjer, men valen är dina och det finns en 

uppsjö av valmöjligheter. Friheten i de kreativa valen är något som känns viktigt. Att skapa vad 

man vill utan gränser är det som den kreativa människan vill, men blir nästan alltid begränsade av 

tillgången på material, vilket kan hålla oss tillbaka. Material finns i spelen, som man kan använda 

som man behagar. Olika spel skapar olika ramar för att utveckla olika typer av kreativa processer. 

På senare tid är detta något som blivit vanligare inom spelvärlden. Spelarna får fler val, och 

därmed får de mer utrymme för sin kreativitet.  

Många spelas online, dvs. du är inte ensam i världen. De andra spelarna skapar också saker 

runtom dig, något du som spelare behöver hålla koll på. Utan vetskap om motspelarnas eller 

medspelarnas handlingar får spelaren en sämre spelupplevelse. Detta återfinns även inom den 

kreativa konstvärlden. Om man som konstnär inte håller koll på vad som diskuteras i samhället 

kan ens konst lätt glömmas bort. Man måste ibland arbeta tillsammans med andra konstnärer för 
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att lyckas. Samarbetet är viktigt inom designindustrin, där olika märken försöker ligga ett steg före 

andra, för att få övertag för att synas och sälja bättre. Detta är något som återfinns i spelvärlden.  

Mitt gestaltade arbete visar på möjligheter till kreativt tänkande spelandet, men också utanför. 

Men man tänker sällan på de bakomliggande kreativa handlingar som krävs för att göra en film. 

Man tänker inte heller på att saker som spelas i bakgrunden så som musik, har utformats och 

tagits fram kreativt. Jag har därför avslutat min film med att klippa in när jag spelar gitarr.  

Slutsatsen i det gestaltade arbetet är att man ofta bortser från att spelandet är en kreativ handling. 

De kan självfallet skapa beroende hos spelaren, men annars bör spelandet uppmuntras på samma 

sätt som att måla, rita, sy eller andra kreativa handlingar. Jag vill poängtera att kreativt skapande 

handlar mycket om problemlösning. Genom kreativitet utvecklas en problemlösningstänkande. 

Oavsett vilken arbetsplats man hamnar på, så kommer detta alltid vara något eftertraktat. 

Tolkning och resultat 
För att redogöra för resultatet tittar jag tillbaka på mina frågeställningar:  

 Vilka färdigheter utvecklas genom TV- och datorspelande? 

 Hur kan man använda sig av dessa färdigheter? 

 Vilka är nackdelarna med spelande?  

Nästan all forskning påvisar tydligt att spelandet kan vara bra för oss i rätt dos. Det får aldrig gå 

över till beroende. Enligt en undersökning som nämns i Att leva i World of Warcraft68 var 18 

procent av alla spelare beroende av spelen. Det är många om man betänker hur många som 

spelar idag. Det definieras dock inte vad som räknas som beroende. Jag antar att det beror på hur 

många timmar man spenderar på spelen per dag. Enligt siffror brukar gränsen gå vid fyra timmar 

per dag. I så fall blir jag tvungen att inkludera mig i denna grupp. Det är dock viktigt att också 

beakta den sociala aspekten. Ungdomarna i undersökningen anser att spelet World of Warcraft 

används som en fritidsgård, ett ställe där man umgås med andra via nätet. Är den faktiska 

beroendefaktorn då lika hög om man är social medan man spelar? Personligen tror jag att det 

handlar mycket om sociala band, och utan dessa skulle förmodligen inte spelarna vara lika 

”beroende” som de anses vara.  

                                                             
68 Linderoth (2013). 
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Dopaminet som utlöses i kroppen när man spelar ger samma kick som vissa droger och kan 

därför skapa beroende. Det är dock svårt att visa om någon spelar för det sociala sammanhanget 

eller för att få dopaminkickar. Kanske kan det vara en kombination.  

Flykten in i tv- eller datorspelen förstås på olika sätt. Kanske är det tur att många har spelen att ta 

sin tillflykt till så att de inte behöver tyngas av vardagens alla problem. Det handlar då inte om att 

spelandet i sig är ett problem, det handlar istället om problem i privatlivet. Samtidigt är det såklart 

en fara om man spelar för mycket och på så sätt inte tar tag i de verkliga problem man har. Att 

uppmana någon att spela mindre, utan att ta hänsyn till helheten, kan dock förvärra situationen. 

Samtliga personer i fokusgruppen har upplevt detta problem. De har också sagt att under 

perioder då livet känts lättare, har spelandet tagit mindre plats i deras liv.  

Detta kan återkopplas till forskningen: A randomized controlled trial to test the effectiveness of an Immersive 

3D video game for anxiety prevention among adolescents. 69  Oavsett vilken typ av spel, kan de lätta på 

ångesten hos spelaren. I undersökningen ses detta som något positivt. Då spelarna visar sig må 

bättre, kan spelen hjälpa oss att klara av livets motgångar. Men även här påpekas det att spelandet 

bör hållas inom kontrollerade tidsramar. Testerna som utfördes var i kortare sessioner av 

spelande, vilket visar att spelen har positiv påverkan då de inte överkonsumeras.  

Spelande kan utveckla kognitiva förmågor. När man skulle lära brandkunskap, fann man att de 

som fick informationen i spelform lärde sig mer än de elever som fick läsa en text i ämnet.70 

Experimentet utfördes med ett spel som inte var speciellt uttänkt för ändamålet, men ändå 

fungerade det. Hypotetiskt kan man tänka sig hur fantastisk det skulle kunna bli med ett spel 

utvecklat specifikt för ämnet. 

De kognitiva förmågorna utvecklade av spelandet vill jag koppla till Deweys ”learning by 

doing”.71 Spelet gör att eleverna ”befinner” sig i situationen istället för att läsa sig till den. Detta 

tänker jag mig skulle vara ett utmärkt sätt att undervisa på i fler ämnen.  

 Vissa saker kan man inte lära sig via text. Ta till exempel om ämnet bild endast skulle undervisas 

genom text. Man kan i teorin lära sig alla tekniker, läsa på och få förståelse kring hur teknikerna 

fungerar. Men om en grupp som istället fått utföra alla tekniker praktiskt, mot en grupp som bara 

läst sig till kunskapen så skulle nog den praktiska gruppen klara sig bäst. På samma sätt kan andra 

ämnen dra nytta av praktiskt göra, istället för att bara läsa om ämnet.  

                                                             
69 Scholten (2016). 
70 Chuang (2009). 
71 Forsell (2005), s. 90. 
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I Historiebruk och datorspel72 undersöktes om man kunde lära sig historia via spelens värld. Enligt 

Dahlgren, som skrivit uppsatsen, fattades viktig information i spelet han använde sig av. Men han 

ansåg ändå att spelet hade potential att berätta något böckerna inte kunde, den visuella delen, att 

uppleva miljön. Han kommer fram till att en kombination av textuell undervisning och virtuell 

undervisning borde ha bäst potential för undervisningen. Spelen kan lättare visa något som text 

inte kan förmedla.  

Den sista studien behandlar främst positiva effekter av spelande.73 Men tar även upp forskning 

som visat hur negativa spelen kan vara. Utan att försöka motbevisa denna klargör positiva 

sidorna.  

På samma sätt som många andra undersökningar i ämnet belyser den att spelen inte bara gör 

nytta. De visar på att man inte kan spela hela dagarna och tro att man på så sätt ska kunna 

tillgodogöra sig alla de positiva effekterna.  

Den klargör tydliga fynd av mental utveckling och beteendeförbättringar hos personer som 

spelar. De har grundat sin forskning på annan forskning och de olika slutsatser de dragit kring 

ämnet.  

Det som intresserade mig mest var att det fanns tydliga bevis på hur olika spel förbättrar olika 

förmågor. Att strategispel kan utveckla problemlösningstänkandet eller att ett FPS (First-Person 

Shooter) spel kan utveckla koncentration- och synförmågan. Jag vidarebefordrade dessa tankar till 

min fokusgrupp och fick fantastiskt gensvar. Spelen som de spelat under sin uppväxt, kunde 

definiera deras utveckling inom olika fält.  

Den samlade forskningen antyder att de som söker sig till en viss sorts spel kanske gör det för att 

de redan har fallenhet för just den typen, men vill samtidigt förmedla att förmågorna kan 

förstärkas av spelandet. Jag finner själv, med stöd från fokusgruppen, att beroende på 

personlighet väljer man olika spelgenres, och förstärker därmed utvecklingen av förmågorna man 

redan har.  

På frågeställningen om vilka färdigheter som spelen kan tänkas utveckla, så har jag hittat ett 

mönster. Beroende på den typ av spel man väljer, så lär man sig olika saker. Man kan alltså inte 

generellt definiera vilka färdigheter som utvecklas när man spelar. Men man kan se att en 

bestämd spelgenre kan påverka och utveckla vissa färdigheter hos spelaren. 

                                                             
72 Dahlgren (2009). 
73 Granic (2013). 
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Den problematik som finns kring hur mycket man bör spela bör dock tas i beaktande. Det finns 

inga bestämda regler för när beroende uppstår. Det är därför viktigt att de som umgås och spelar 

socialt håller koll på varandra, då spelandet lätt kan gå i överstyr. Man är närmast i riskzonen för 

att bli beroende om man spelar för fly verkligheten.  

Intressant vore att genom mer forskning kategorisera de olika speltyperna, och utröna vilken typ 

av färdigheter de utvecklar. Därefter skulle man kunna specialdesigna spel för att ge spelarna de 

färdigheter de vill uppgradera och förbättra. 

Slutdiskussion 

Slutdiskussion 
När jag påbörjade projektet hade jag som mål att finna något positivt kring hur spelen kunde 

användas i skolan. Jag uppfattar att spel har större potential än förväntat. I de tidigare 

undersökningarnas resultat finner jag tydliga bevis på utveckling genom tv- och datorspelande. 

Det är därför uppmuntrande att man kanske redan idag kan dra nytta av spelen för att utveckla 

olika förmågor. Men oavsett hur mycket positivt jag funnit, så finns det också nackdelar. Negativa 

effekter som spelberoende får inte negligeras. 

En av de viktigaste sakerna var varför fokusgruppen svarade att spelen var en verklighetsflykt. 

Låg det något bakom detta påstående? Det var oroväckande, om man använder spelen för att fly 

problem. Jag anser att det är ett ämne som är viktigt att diskutera, även om det inte alltid är något 

negativt eller positivt så är det viktigt att flera vet vad som händer medan de spelar.  

Jag skulle vilja veta mer om ämnet, dela med mig av mera information jag funnit, men har nu 

summerat det mest väsentliga. Det finns positiva och negativa effekter, men potentialen att dra 

nytta av de positiva effekterna är enorm, ett växande ämne som jag förväntar mig ska få större 

plats i framtidens samhälle.  

Vilka färdigheter utvecklas genom tv- datorspelande och hur kan man använda sig av dessa 

färdigheter? Denna frågeställning blev knepigare än jag trodde, men det känns ändå som att jag 

lyckats klargöra frågan en smula. Spelandet utvecklar en mångfald färdigheter, något man kan dra 

nytta av i vardagen, saker så som fokus, problemlösningar, kognitiv förmåga, minskade 

ångestnivåer etc. Det känns fantastiskt att se potential i spelen!  
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Avslutningsvis vill jag presentera ett citat som kan summera det positiva kring spelen, ett citat 

som bara går att bejaka.  

” If playing games simply makes people happier, this seems to be a fundamental emotional benefit to consider.”74 

 

Vidare forskning 
Vidare forskning kommer att behövas inom ämnet, fler studier om hur man ska gå tillväga för att 

på bästa sätt dra nytta av spelens positiva och negativa effekter. Optimera utvecklandet av spelen 

för att på så sätt kunna använda dem i t.ex. skolundervisningen. Jag kommer i min framtida roll 

som lärare arbeta för att utnyttja den potential som spelen har. 

                                                             
74 Granic (2013), s. 72. 
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Bilagor 

https://youtu.be/aW4B4M4S5N4  Gaming Can Be Creative Too – Film skapad av Max Lemon 

under loppet av processen. 

https://youtu.be/aW4B4M4S5N4

