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Sammanfattning  
Denna studies syfte är att undersöka hur personer på ett forum upplever att de lära sig spelen 
de spelar, ett fokus ligger på hur mycket de lär sig genom spelet och av de som de spelar med. 
Motivering har även varit i fokus där vi har kunnat se flera olika sätt som datorspel hjälper till 
vid att motivera lärandet och där en förlust inte alltid behöver vara negativ. Det försöks även 
göra en skillnad på så kallade vanliga datorspel och datorspel som är framtagna i 
utbildningssyfte. Frågorna på forumet används sedan för att försöka förstå vilka delar av 
datorspel som lärandet sker i och hur de som svarade på forumet själva uppfattade att lärandet 
har gått till. 
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Inledning 
Mitt val av att studera datorspel kommer från att jag inte har varit så tävlingsinriktad själv, där 

sådant som betyg i skolan inte haft någon direkt motivering för mig. Men där datorspel som 

har en inlärningskurva med möjligheten att prestera bättre än andra spelare, är något jag har 

fastnat för. Där datorspel som belönar att jag lägger ner tid i dem och ju mer man lär sig om 

spelet gör att man kan prestera bättre. Är något jag tycker har varit väldigt givande och roligt 

att tävla i, där en av de största motiveringarna har varit att bli så bra som möjligt. För mig är 

det nästan den enda situationen då jag blir tävlingsinriktad på, så jag har börjat fundera 

varför? Hur kommer det sig att jag kan lägga ner så mycket tid på ett datorspel, för att försöka 

vara bättre än mina andra med- och motspelare. 

 

Varför är datorspel intressanta? 

Jag har länge sett datorspel som en sysselsättning för att underhålla en själv, något man gör 

när du inte har något annat att göra. Men till skillnad från många andra underhållsformer som 

att läsa, se tv eller lyssna på musik, så är datorspel unika till andra underhållsformer just för 

att de är interaktiva. Man kan lära sig hur ett datorspel fungerar och vad som fungerar bäst 

genom att navigera datorspelets värld, där du själv får prova dig fram till lösningar som 

fungerar. Något självklart kan det låta att man måste lära sig hur ett datorspel fungerar för att 

kunna spela det. 

 

Detta sätt att lära sig på har några forskare börjat intressera sig av där jag kommer använda 

mig av Young et al. (2012), för att försöka få en överblick i hur bra fungerar datorspel som är 

framtagna i utbildningssyfte i dag och hur kan de bli bättre jämfört med vanliga datorspel. De 

har med hjälp av många vetenskapliga artiklar gått igenom och försökt hitta samband mellan 

datorspel och lärande. Jag använder Kroksmark (2012) för att försöka få en förståelse vad som 

ligger bakom ett datorspel. Forskaren försöker bryta ner datorspel i delar som kan förstås i en 

lärandemiljö. Falkner (2007) använder jag för att fokusen ligger på spelarena i stället för 

datorspelet. Vilket gör att det går att se vilka yttre faktorer som kan tänkas vara inblandande i 

vad som motiverar lärandet i datorspel. 

 

I samband med att många ser datorspelandet som en lek och där man ofta kan höra att du lär 

dig saker du tycker är roliga och lättare. Efter att ha läst Stenbergs (2011) avhandling som 

handlar om att datorspel och det vardagliga livet ofta är det samma, så började jag tänka om 
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så alltid i är fallet. Falkners (2007) menar att det inte går att använda sig av gamla teorier och 

antaganden kring datorspel, där forskaren kommer fram till att man måste se datorspelandet 

som bildning. Vilket har gjort att jag blev intresserad om det fanns något mer underliggande. 

Där människor kan lägga ner mycket av sin tid att lära sig datorspel, speciellt då 

onlinedatorspel som ofta innehåller väldigt mycket information. Eftersom jag tror mycket av 

lärandet sker när man har möjlighet att kommunicera och spela med andra människor. Gör att 

spel som sker online kommer bli särskilt intressant att studera. 

 

Då började jag tänka på om datorspel ger något som skolan och andra olika sammanhang där 

lärandet är centralt missar. Nämligen att genom att lära sig ett datorspel så får man direkt 

återkoppling, där du märker om du kan mer en de med- eller motspelare du spelar med, vilket 

kommer ge en visuell representation i datorspelet. Övertaget är då den kunskap som du har 

lärt dig och man får nästan en direkt utdelning kring att kunna saker i datorspelet, som ens 

med- eller motspelare inte har hunnit lära sig. 

 

Datorspel som forskningsområde 

Det är generellt skrivit väldigt lite runt hur datorspel rent pedagogiskt fungerar, där frågor 

som hur och varför så många människor lägger ner sådan stor tid på att lära sig olika 

datorspel, är ett spännande område att studera (Kroksmark 2012). Vilket skulle kunna ge en 

bättre inblick kring hur man kan göra lärandet bättre. Där man måste försöka få en förståelse 

vad det är som gör att många kan sitta länge vid ett datorspel och lära sig allt i det, medan 

andra saker orka de knappt titta på. Datorspel motiverar personer till att våga prova på dem, 

där motivering bakom valet att spela kommer vara olika från person till person. Det 

vetenskapliga problemet blir då att försöka förstå hur datorspel ger personer motivationen till 

att sätta sig och spela dem. Jag kommer att ha ett fokus på datorspel som användes för att 

spela med och mot andra spelare, för att det är den formen av spelande som är mest populärt 

(Galarneau 2014). 

 

Det finns även forskning på områden som försöker jämföra vanliga datorspel med datorspel 

som är framtagna i ett lärande syfte. Där Shute, Ventura och Ke (2014) har publicerat en 

artikel där de påstår att ett vanligt datorspel ger bättre problemlösningsförmåga än ett 

datorspel som var designat till att lära ut det. De kommer fram till detta genom att använda sig 

av sjuttiosju studenter, som de slumpmässigt delade upp för att spela ett av spelen. Där ett 
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tänkbart svar varför de gick bättre för de som spelade det vanliga datorspelet, är att dessa 

datorspel fokuserar mer på att motivera spelaren genom prestationer och framsteg i själva 

spelet, till skillnad från datorspel som är framtagna i utbildningssyfte, där de lägger mer fokus 

på vad du gör rätt och fel (Young et al. 2012). 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att försöka förstå de lärande momenten som finns i ett datorspel och hur 

människor som spelar dem använder dessa lärande moment för att få kunskap om 

datorspelen. 

 

Frågeställningar: 

• Hur mycket av lärandet sker mellan spelare under tiden de spelar? 

• Vad är de största motiveringarna till att lära sig ett datorspel? 

• Skiljer sig lärandet som sker genom datorspel från de mer traditionella metoderna? 

 

Tidigare forskning 
Jag valde en avhandling och två vetenskapliga artiklar som hade olika angreppssätt när det 

kommer till att studera hur man skulle kunna använda datorspel för lärandet. Vilket jag valde 

ut för att belysa de olika områden som forskare ser möjligheter för att använda datorspel i en 

lärandemiljö. Där Young et al. (2012) har studerat tidigare vetenskapliga artiklar för att se om 

de hittar samband mellan datorspel och lärande. Där artiklarnas fokus har varit på datorspel 

som är framtagna i utbildningssyfte och där många av dessa har studerat kontrollgrupper, där 

halva klassen har använt sig av datorspel och den andra delen har använt traditionella 

metoder. För att sedan se om det finns ett samband mellan datorspelandet och ökad prestanda 

i skolan. 

 

Kroksmark (2012) har gått lite av den andra vägen och försökt studera datorspel inifrån. Där 

han har försökt bryta ner datorspel i olika delar, för att se vilka delar av datorspel som gör att 

de är spännande och engagerade för den som spelar. Sedan har forskaren försökt att jämföra 

resultaten med skolmiljöer och hur skolan lär ut gentemot datorspel. Och om det finns något i 

datorspelet som skulle kunna gå att föra över till skolan. 
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Slutligen så har Falkner (2007) haft ett större fokus på just spelarena i stället för datorspelet. 

Forskaren har gjort observationer och intervjuer med människor som är på olika lan (Local 

Area Network, lan används ofta när flera personer kopplar samman sina datorer för att spela 

från samma plats med varandra), där meningsskapandet som deltagarna bygger mellan 

varandra på lanen har varit i fokus. Så istället för att fokusera på datorspel och vad de erbjuder 

spelaren i lärningssyfte, så har forskaren studerat hur spelarna spelar med och lär av varandra. 

 

Är datorspel lämpliga för utbildning 

Young et al. (2012) har ställt sig denna fråga genom att studera 363 vetenskapliga artiklar 

som relaterar till datorspel. De har sett ett ökat intresse för datorspel hos de som går i skolan, 

då de har använt åldersgruppen åtta till arton år, så har de sett en ökning från 1999 då 38 % av 

denna grupp spelade datorspel till 2009 då siffran låg på 60 %. Young et al. (2012) har ställt 

sig kritiska till att datorspel som är framtagna i utbildningssyfte ger någon kunskaps- och 

färdighetsutveckling, utöver skolan vanliga undervisningar. Men att de även finns en brist i de 

nuvarande forskningsmetoderna menar Young et al. (2012), som anser att metoderna kommer 

behöva utvecklas och förbättras, för att kunna få en bättre förståelse kring hur datorspel kan 

användas i en skolmiljö. De hittade dock att datorspel där samarbete betonades gav störst 

utdelning för eleverna. 

 

Sammantaget så kan man säga att Young et al. (2012) hittade att datorspel för utlärning av 

språk, historia och idrott fungerande bäst och har gett de mest lovande resultaten. Men där de 

anser att det inte finns något större stöd för att använda datorspel i utbildningssyfte, i de 

avhandlingar som de har bearbetat. Ett problem kan vara att det inte finns tillräcklig kunskap 

att förstå hur datorspel ska tillämpas på utbildningen. Och även att datorspel som används 

idag för utbildning inte gör ett tillräckligt bra jobb. Young et al. (2012) tror dock på att genom 

att studera datorspel som ett redskap för utbildning, så kommer förutsättningarna för datorspel 

i en utbildningsmiljö även bli bättre. Där det kommer att vara viktigt att skolor och andra 

utbildningsinstanser vågar ta klivet ut och börjar experimentera med och använda datorspel 

för utbildning. Detta kommer innebära att det blir viktigt att kunna bryta ner datorspel och 

förstå hur varje del av spelet kan användas. För att få en förståelse kring vad det är för 

mekaniker i ett datorspel som motiverar och skapar viljan att spela dem i ett syfte att lära sig 

(Young et al. 2012).  
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Datorspels pedagogik 

För att få en bättre förståelse kring datorspel så använder jag mig av Kroksmarks (2012) 

vetenskapliga artikel som handlar om hur datorspel är uppbyggda och om de som gör spelen 

tänker på att spelet ska vara lärande när de konstruerar sitt spel.  Där Kroksmarks (2012) har 

som syfte att utveckla kunskap om datorspelens pedagogik; hur är den uppbyggd, vilka 

pedagogiska principer bygger den på och går det att överföra den till skolmiljöer? För att 

komma fram till detta syfte så delar Kroksmark (2012) upp studien i två delar. Den första 

delen är en kvalitativ forskningsintervju med tre datorspelskonstruktörer, var ett fokus ligger 

kring att studera hur spels pedagogiska sammanhållning ser ut. Den andra delen blir sedan 

baserad på den första men där Kroksmark (2012) använder sig av en filosofisk analys. Valet 

av just en filosofisk analys grundar Kroksmark (2012) på att han anser att datorspel används i 

en växelverkan mellan den som spelar och spelet, där personen som spelar spelet kan 

påverkas av spelet på samma sätt som spelaren själv påverkar spelet. 

 

Resultatet 

Kroksmark (2012) delar upp sitt resultat i olika kategorier som är de följande. Episk 

pedagogik där han menar att datorspel är anpassade och alltid försöker fånga spelarna genom 

att vara intressanta och relevanta. Forskaren menar att dramaturgin som finns i spel skulle 

även gå att använda på annat lärande, för att göra lärandet mer spännande och intressant. 

Tävlingsmoment anser Kroksmark (2012) vara det centrala för datorspel pedagogik och varför 

de har haft en sådan framgång att fånga så många människor att spendera tid på dem. Själva 

tävlingsmomentet tycks vara en grundläggande mänsklig egenskap, där vi gärna lägger ner tid 

på att försöka förbättra oss själva när man har andra att tävla med och mot (Kroksmark 2012). 

 

Individuell variation – nivågruppering är att datorspel och designen bakom dessa alltid gör ett 

antagande att varje spelare kommer vara unik. Därför kommer de inte gå att låsa ett datorspel 

till att det bara går att spela på ett sätt. Detta innebär att det finns olika nivåer och 

svårighetsgrader som du som spelare kan ställa in, beroende på din egen nivå. Vilket blir en 

tydlig övergång när en spelare klarar av att avancera i spelet. Kroksmark (2012) liknar detta 

vid att datorspel alltid skapar delmål som ligger inom räckvidd för individen som spelar, 

vilket gör det lättare för individen att känna att den kommer någonstans i spelet. Känslan av 

att vara smart handlar om att datorspel väldigt ofta inte rakt ut hjälper spelaren till att klara av 

spelet. Utan kan ge små ledtrådar om det krävs, som spelaren då själv använder för att försöka 



6 

lista ut vad de ska användas till för att komma vidare. Detta sätt att lära ut på menar 

Kroksmark (2012) kommer bygga självförtroende hos spelaren, då de kommer bli bättre så 

småningom på att uppfatta och identifiera vad som ska göras i spelet. 

 

Den sofistikerade instruktionen bygger på att instruktionerna i ett datorspel kommer kännas 

flytande och inte så påträngande om vad du måste göra i spelet. Till skillnad från att spelet 

hjälper en vidare så kommer spelets instruktioner om vad du ska göra i det vara subtila och 

många gånger kommer spelaren inte märka av spelets instruktioner (Kroksmark 2012). 

Intentional optimism är förmågan att kunna se både delmålet och det överliggande målet. Det 

blir viktigt för spelaren att förstå både de mindre delarna av spelet, men samtidigt kunna ha en 

överblick i hur de passar in i spelets överliggande mål (Kroksmark 2012). 

 

Anonymt teamarbete har börjat vara en central del inom väldigt många datorspel i dagens läge 

då allt fler människor har tillgång till internet. Kroksmark (2012) nämner hur utbyten av 

erfarenheter sker idag ofta mellan människor som inte känner varandra, där det blir viktigt att 

informationen man får ska vara riktigt. Många sidor på internet idag använder sig av 

röstningar på varje kommentar, där andra kan gå in och säga om de håller med eller inte håller 

med kommentaren. Oändlig repetition i ett datorspel har man alltid möjlighet att börja om. 

Går det dåligt eller man klarar inte nivån är det bara att börja om och försöka igen, då de 

tidigare misslyckanden inte kommer påverka hur bra det kommer gå nästa gång. Kroksmark 

(2012) tar upp detta då han låter kritisk till traditionella lärosystem, som hur skolan hanterar 

misslyckanden. Där forskaren menar att det är både svårt och många gånger omöjligt att ha 

möjlighet att försöka igen på undervisningsmoment som har varat i några veckor. Slutligen 

pratar Kroksmark (2012) om korta målet där i dagens skola är det svårt för studenterna att få 

ett tydligt mål, om vad som förväntas av dem. Datorspel erbjuder konkreta mål och 

bekräftelse när man klarar av målen, så är de betydligt mer diffusa och svåra att förstå för 

eleverna på skolan. 

 

Avslutande tankar 

Vad Kroksmark (2012) har presenterat här är många spännande sätt som datorspel använder 

sig av, för att erbjuda vad man skulle kunna kalla en spelupplevelse. Kroksmark (2012) pekar 

på hur framgångsrika de har varit i sin pedagogik, med att ha lockat och engagerat så många 

spelare världen över. Detta sätt datorspel kan fånga sin publik på är något Stenberg (2011) 
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också uppmärksammar, datorspel kan bli något mer än bara ett spel för många människor, de 

blir en del av många människor vardagliga rutiner. Där det kan vara svårt att differenserna 

mellan vad som kan ses på som ”bara” ett datorspel och det vardagliga livet. 

 

Kritik 

Jonas Linderoth och Carl Heath (http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-

magasinet/2012/11/21/datorspel-ger-bara-illusion-larande) har gått ut med att kritisera 

Kroksmark (2012) arbete genom att säga att datorspel ger bara en illusion av lärande. De 

nämner hur många datorspel fungerar som curlingföräldrar, där datorspel inte direkt lär ut 

något utan att de istället tar bort hinder för spelaren. De påpekar även att i flera spel så ökar 

aldrig svårigheten i spelet fast spelaren ökar i nivå. Eftersom spelaren får tillgång till nya 

saker i spelet, gör att svårigheten kommer ligga på samma nivå medan spelaren helatiden ökar 

i nivå. Denna illusion av att komma vidare medan du som individ inte direkt lär dig något, 

menar de då kan vara ett problem när spel ger en illusion av lärande, där den största risken är 

att relationen mellan datorspel och lärande blir förenklat. 

 

Där jag kan hålla med om de flesta datorspel fungerar på simple premisser om 

belöningsmodell där du utför en uppgift och du får en belöning för det. Vad som är spännande 

i Kroksmarks (2012) studie och något jag tycker skiner igenom är vissa lärtillfällen som 

datorspel har, men som skolan saknar. Datorspel som speciellt sker online med andra spelare 

grundar sig på tävlingsmoment, samarbete och klara instruktioner i vad som ska göras och 

positiv belöning. Det är här jag anser att ett fokus ska ligga på vad man kan hämta hem och 

lära sig av datorspel, vilket även går att överföra på annat lärande utanför datorspel. 

 

Meningskapande utanför datorspelet 

Falkners (2007) avhandling har som övergripande syfte att förstå datorspelande utifrån dess 

egna förutsättningar och det görs genom att tolka och analysera den mening som ungdomar 

som spelar datorspel tillsammans med andra, företrädesvis i lan, skapar utifrån sitt spelande. 

Eftersom fokus i studien är att förstå meningen utifrån andra människor och hur de värderar 

sin miljö, så har författaren valt en hermeneutiks utgångspunkt. Falkners (2007) utgångspunkt 

har en bred betydelse, men sammanfattningsvis handlar det om att forskaren vill försöker sätta 

sig in i hur människor tolkar och förstår sin omgivning. Vilket Falkners (2007) gör genom 

observationer på lan (Local Area Network) samt intervjuer. 
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Falkner (2007) visar på att genom att spela datorspel och speciellt då online där man har 

möjlighet att träffa andra människor, så hjälper det till att sätta sig själv i relation till de andra 

spelarna och på så sätt lära sig även mer om sig själv. Detta innebär att man kommer ha lättare 

att bygga förtroende mellan de som har ett liknande intresse. Vilket Falkner (2007) visar 

genom att ge ett exempel på ett citat där en person nämner hur lätt det är att prata med 

människor på ett lan, där vem denna person är utanför lanet inte spelar någon roll, deras 

gemensamma intresse räcker för att det ska vara lätt att få kontakt med varandra. För många 

blir då datorspel en väg som öppnar sig till en större gemenskaps mellan andra människor, 

chansen att prata om sitt spel och byta kunskap mellan varandra blir centrala delar för dessa 

människor att känna en samhörighet vid (Falkner 2007). 

 

Falkner (2007) nämner även att många som träffas genom datorspel, väljer att bilda 

chattgrupper för att hålla kontakten med människor de lärt känna genom lan. De som 

författaren har intervjuat är dock viktiga med att poängtera, att det kan vara jobbigt med 

människor de inte hunnit lära känna och bara pratat med genom internet. Anonymiteten som 

finns online kan göra att vissa som kommer in i chatten beter sig illa. Vilket en person menar 

att chattandet känns tråkigt och meningslöst (Falkner 2007). Där då det meningsfulla utbytet 

mellan många som spelar datorspel kommer från människor de känner ett visst förtroende för. 

Mycket av avhandlingen trycker på hur viktigt det är för de som spelar att de bygger upp en 

gemenskap mellan varandra. Falkner (2007) menar att genom denna gemenskap som skapas i 

datorspel så bygger spelarna upp en identitet, där du genom att spela med andra så får man en 

förståelse kring vad som förväntas av en, men även hur det är förväntat att en själv ska bete 

sig. 

 

Falkner (2007) menar att en av datorspels största framgångar är att vem som helst kan vara 

med, som till skillnad från många andra aktiviteter som kräver viss utrustning eller till och 

med att du ska ha en viss stil. Så sker datorspel anonymt till både sin för- och nackdel där de 

som spelar alltid får en chans, som inte är baserad på många av de normer vi i dagens 

samhälle avgör hur god en människa är. Men där det samtidigt kan vara svårt att bygga 

meningsfulla relationer mellan människor p.g.a. anonymitet. Detta visar ändå på att 

människor gärna provar på och hjälper andra människor de inte känner sedan tidigare. 

 

Bildning i och utanför datorspelet 
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Falkner (2007) beskriver bildning som i det ögonblick då vi har möjligheten att se det som är 

invant med nya ögon, något som benämns som intet, som då är mellanrummet mellan det 

bekanta och det främmande. Bildningen sker genom hjälpmedel som till exempel en bok, så 

kan man förstå något på ett nytt sätt genom att läsa den flera gånger. Falkner (2007) använder 

intet och synen på världsmedborgaren. Som jag har uppfattat väldigt sammanfattat innebär att 

alla människor ska ha samma rättigheter och i detta fall att varje elev på en skola ska kunna 

lära sig på sin egen nivå. Där Falkner (2007) ger kritik på att många gånger riskerar skolan att 

missa att ge varje elev denna chans till att vara en världsmedborgare, då de inte höjer blicken 

tillräckligt högt.  

 

Så vad menar då Falkner att datorspel har att erbjuda till en bättre bildning? Falkner (2007) 

menar att datorspel i stor utsträckning saknar många av de stereotypiska normer som kan ses i 

samhället. Där Falkner (2007) anser att på samma sätt som datorspel utmanar dessa normer så 

hjälper det spelarna att både vara kritiska och öppna för nya synsätt. Vilket då blir en 

förutsättning för spelaren, att allting inte alltid fungerar som man är van vid i det vardagliga 

livet, vilket då utmanar spelaren att försöka se invanda saker med nya ögon. Vilket forskaren 

menar är en förutsättning för bildning, att kunna vara öppen för nya intryck som kan ändra hur 

man ser på saker och ting. Falkner (2007) menar att dessa intryck som går att få genom 

datorspel skulle vara fel att avfärda, med att de inte skulle ha med bildning och 

världsmedborgaridealet att göra. Detta innebär att skolan och dess lärare måste även de 

försöka förstå sina elevers erfarenheter, där datorspel är en stor del av elevernas erfarenheter. 

Falkner (2007) anser att många tidigare teoretiker inom bildning som Kemp och Lövlie missar 

genom att skilja på bildning som sker inom skolan och utanför, där Falkner menar att dessa 

två bör hänga ihop. 

 

Falkner (2007) menar att datorspel och lan ger en bra värdegrund för de som deltar, där 

Falkner påpekar att lanen på många sätt har lyckats bättre än skolan att ge en bra värdegrund, 

men där man kan fråga sig själv om det tillhör skolans uppgifter. Falkner (2007) anser dock 

att det viktigaste datorspel har att erbjuda i ett bildningssyfte, är gemenskapen och vänskapen 

som uppstår mellan de som deltar. För många är det denna gemenskap som ger sysselsättning 

mening. Så något sammantaget och fokuserat på bildning så tolkar jag Falkners (2007) 

avhandling som att det är naivt att sätta upp gränser på vad som kan ses som bildning och i 

vilken arena det kan ske på. Falkner (2007) menar att gemenskapen som skapas genom 

datorspel ska vara något man ska ta till vara på istället för att förkasta. Gemenskapen som 
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byggs runt datorspel ska ses som en möjlighet och något som andra lärtillfällen kan efterlikna 

och lära sig av. 

 

Metod 
Min metodanvändning består av att tolka svar som jag fått genom ett internet forum av elva 

personer, som svarade på semistrukturerade frågor. Vilket innebär att alla fick svara på 

samma frågor, men dessa frågor är öppna så jag förväntar mig inte att alla kommer ha 

liknande svar på frågorna. Jag valde ett internetforum just för att mitt tema har ett fokus på 

datorspel, där användningen av internetforum och datorspel ofta har samma användarbas. Där 

även denna typ av metod med att ställa frågor på internet är tacksamt för forskaren, då det går 

snabbt att få ut frågorna och det är lätt att övervaka dem. 

 

Vetenskapling utgångspunkt - Hermeneutik  

Jag har försökt tolka de svar jag har fått in med hjälp av Brymans (2011) syn på hermeneutik. 

Hermeneutik grund kommer från tolkandet av religiösa texter som sedan fick fotfäste att 

användas inom många olika forskningsmetoder. Varför hermeneutik blev speciellt använt 

inom samhällsvetenskapliga studier är synen på att det inte finns några absoluta sanningar, där 

varje människa bidrar med sin version av vad den anser vara det riktiga. Detta innebär enligt 

Bryman (2011) att forskarens uppgift är att försöka tolka dessa människors sanningar, där 

texten då är ett instrument för att skildra denna sanning. Det är viktigt att forsakaren tänker på 

sin egen position i texten och vilka fördomar den kan tänkas komma in med, men även att 

forskaren tänker på när och hur texten är skriven. I mitt fall kommer det vara texter som 

människor skriver på internet, vilket kan leda till att det kommer vara mycket talspråk och 

stavfel. Det ska då inte ta ifrån själv kärnan i texten och jag ska kunna tolka vad de som 

svarade försöker säga. 

 

Valet av en kvalitativ utgångspunkt 
Materialet jag vill få in är kvalitativa genom att jag kommer ställa frågor som jag har förberett 

och kommer lägga upp på ett forum vid namn reddit.com. Vilket kommer att ske genom att 

jag ställer några övergripande frågor som använder forumet kan svara på och genom deras 

svar kan jag ställa uppföljningsfrågor kring deras svar. Detta kommer ske öppet där användare 

har möjlighet att läsa och svara på andras svar, vilket blir likt en traditionell gruppintervju 
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(Bryman 2011). Men där deltagarna har möjlighet till att göra det privat om de känner sig mer 

bekväma vid det. Som Elm Sveningsson, Mia Lövheim och Magnus Bergquist (2003) nämner 

så kan man använda sig av intervjuer, observationer eller gruppdiskussioner på internet, så 

valet av forum skulle kunna ses som ett mellanting till en intervju och en gruppdiskussion. 

 

Frågor och urval 

Jag valde tidigt att jag göra ett antal frågor som användarna på forumet kan svara på. Jag 

försökte skriva generella och öppna frågor så de som svarade inte skulle känna att de var för 

svåra att svara på. De frågor jag kom fram till kom från egna erfarenheter och tidigare 

forskning på liknande områden, där blandat Stenberg (2011) och Nyström (2014) hjälpte till. 

Jag använde även några test personer som en kontroll grupp, så jag kunde se hur de tolkade 

frågorna. 

 

När jag använder internet som metod för att ställa frågorna och speciellt ett forum som är 

öppet för alla, blir urvalet slumpmässigt i sin natur. Just för att jag inte kan kontroller vem 

som väljer att svara på frågorna. Vad som går att kontrollera är vars man ställer frågorna, där 

olika internetforum ofta har olika användarbas, beroende på till exempel intresseområde 

(Sveningsson, Lövheim och Bergquist 2003). 

 

Eftersom jag vill studera vad människor som spelar datorspel tänker på kring lärandet, så blir 

det även en naturlig förflyttning att kommunicera med text för de som spelar onlinedatorspel 

till ett forum. Det är även stor chans att det kommer vara samma demografi som skriver på 

just detta forum som är aktiva med sitt spelande. Forumet jag använder mig av har redan ett 

samband med så kallad ”nördkultur” där mycket av spelkulturen finns representerad. Forum 

är även en naturlig bas där människor redan dagligen spenderar sin tid på och är vana vid att 

uttrycka sig genom text. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) påstår att det kan vara 

bra att man försöker fokusera på en viss grupp människor på nätet, just eftersom det är så 

brett. Vilket gör att valet av just detta forum blev ett bra val att använda sig av vid insamling 

av mitt material, när det kan ses som en brygga mellan internet och datorspelandet. 

 

Det svåra med metoden 

Ett problem som kan uppstå är som Hagström och Marander-Eklund (2005) nämner, hur det 

kan vara svårt för vissa att uttrycka sig i text, så här beror det mycket på vem den tänka 
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målgruppen är. Det är viktigt vid metodanvändning att man kan motivera sitt val av metod, så 

att en själv inte bara väljer den som man själv känner sig mest bekväm vid (Hagström och 

Marander-Eklund 2005). Internet ger bra tillfällen för forskaren att vara reflexiv, jag 

uppmuntrade de som läser mina frågor att även skickar ett meddelande till mig med 

återkoppling, vilket ger en till möjlighet att lära sig på. Speciellt när det kommer till ens 

frågor så är det inte alltid man kan förutse hur andra kommer tolka dem, vilket då kan vara bra 

att du får reda på tidigt i undersökningen. Ett problem med internet som insamlingsplats är att 

det inte alltid är lätt att veta vem som svara på frågorna. Detta innebär att det kan vara svårt 

om man vill använda sig av specifika svar som ålder eller kön, så kan internets anonymitet 

vara ett hinder, om du inte väljer en sida användare registrerar sig på med sitt riktiga namn 

(Sveningsson, Lövheim och Bergquist 2003). Denna metod tappar även det spontana svaren 

som en vanlig kvalitativ intervju ger, där forskaren inte lika lätt kan fråga vidare på 

intressanta spår. 

 

Avgränsningar 

Eftersom internet är väldigt stort med väldigt många olika forum, är det bra om man försöker 

fokusera på ett forum man känner kan vara relevant för undersökningen (Hagström och 

Marander-Eklund 2005). Genom att använda ett forum som har en bakgrund från spelkulturen 

hoppas jag kunna fånga relevanta intervjupersoner. Jag väljer att samla ihop mitt material så 

de som svarade på frågorna får vara helt anonyma. Därför kommer jag inte kunna säga något 

om åldern eller vilket kön de som svarade har. Vilket kommer medföra att jag kommer att 

använda mig av IP (Intervju Person) när jag hänvisar till mitt material. Jag kommer skilja på 

personerna med siffror så jag kommer kalla mina IP för IP1, IP2 och så vidare. Detta gör jag 

eftersom jag inte vet kön på de som svarat, så vill jag inte göra antagande utifrån deras 

användarnamn vilket kön de har, men där även vissa namn kan ha olika värden bakom dem 

för läsaren. 

 

Summering & det etiska ansvaret 

Jag tycker nätet ger många fördelar för en forskare, speciellt när det kommer till ett första 

utkast. Det är lättare och billigare en många andra metoder att sätta sig ner och göra frågor 

och sedan lägga ut dem på nätet, för att sedan se vad som kommer tillbaka (Bryman 2011). 

Detta gör det hela till en smidig process där det är både lite att tänka på och det etiska ansvaret 

från forskarens sida är mindre än andra kvalitativa metoder. Bryman (2011) menar dock att du 
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som forskare måste tänka på hur öppen platsen är för andra användare och att det finns även 

vissa oskrivna regler på internet, som det är bra om forskaren förstår, som kan summerat 

kallas för nätetikett. När man väljer att göra undersökningen på ett forum så är det redan öppet 

för allmänheten från början. De som svarar är även anonyma och känner de att det inte räcker 

kan de alltid göra ett tillfälligt användarnamn, som de bara använder för att svara på 

undersökningen. Detta innebär en större säkerhet för den deltagaren som vill vara helt 

anonym, vilket till exempel gör att man kan ställa frågor som människor ansikte mot ansikte 

skulle ha jobbigt att prata om. 

 

Resultat 
Det jag försöker belysa i denna del och vad jag har försökt att uppnå med denna studie är en 

bättre förståelse kring hur de som spelar datorspel uppfattar att de blir utmanande, hur de tar 

sig vidare i spelet och vad som motiverar detta. Men även hur de uppfattar att andra spelare 

påverkar deras spelande och lärande. Till min hjälp har jag ställt breda frågor där personliga 

erfarenheter från de som svarar kommer väga in i hur de tolkar frågorna. Även min egen 

personliga erfarenheter kommer att synas då jag själv har spelat datorspel i drygt tjugo år och 

där jag hunnit prova på de flesta spelen som de som svarade nämner. Jag nämner detta för att 

jag känner att det är omöjligt att inte ha med sina egna värderingar när man tolkar vad andra 

säger, där då hur insatt man är i ämnet kommer påverka hur du väljer att tolka svaren, något 

även (Bryman 2011) nämner är viktigt att man är medveten om. Vilket gör att jag kommer att 

reflektera till mina egen erfarenheter när jag tolkar svaren. 

 

De frågeställningarna jag hade var, Hur mycket av lärandet sker mellan spelare under tiden 

de spelar? Det kräver ofta att du samarbetar för att kunna ta dig vidare eller försöka vinna 

spelet, speciellt då i datorspel som sker online med andra personer ansåg de som svarade. Där 

själva lärandet sker hela tiden mellan de som spelar. Vad är de största motiveringarna till att 

lära sig ett datorspel? Målet att försöka vinna, men även resan dit har varit betydande för de 

som svarat, där att se att du som spelare blir duktigare har varit viktigt. Skiljer sig lärandet 

som sker genom datorspel från de mer traditionella metoderna? Att våga misslyckas och lära 

sig av detta är något som ofta uppmuntras i datorspel även att njuta av resan till målet. Där det 

ofta är det motsatta i de mer traditionella metoderna att lära sig på. 

 

Frågorna 
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Här har jag försökt att summera de svar jag fått samt att visa vilka frågor jag använde mig av. 

Då jag själv kände igen mycket av de svaren som kom in, gör att min egen tolkning kommer 

finnas med i summeringen och tolkandet. 

 

Vad är det svåraste spelet som du någonsin har lärt dig? 

Här blev svaren väldigt varierande då det är väldigt personligt med vad varje person upplever 

som den största spelutmaningen. Det framkom dock ett mönster i att majoriteten valde att 

nämna ett spel som man antingen spelar med eller mot andra spelare. Om det var ett datorspel 

som man spelar på egen hand med eller mot en dator, så var det ett datorspel som de tog del 

av information om spelet utanför spelet, med hjälp av till exempel olika forum eller videos. 

 

Hur tycker du att det spelet har varit mest utmanande och krävt de största kunskaperna och 

skickligheten? 

Här nämner många att deras svåraste datorspel var spännande just för att det fanns ett sådan 

djup i dem. Många påpekar hur vissa datorspel aldrig går att bli fullt lärda i, de nämner att det 

inte går att sätta sig och ner och lära sig allt i det. Flera av de som svarat har suttit med samma 

spel i tre till sju år och där de påpekar att det alltid kommer något nytt, antigen genom andra 

spelare eller att datorspelsvärlden förändras genom att de som utvecklar spelet lägger till nytt 

innehåll. Där det även finns i vissa spel chans för spelarna själva att bestämma hur spelet ska 

spelas. Vilket många har börjat kalla för metan i spelet, vilket skulle mest gå att likna vid 

metakognition, där spelarna ställer sig kritisk till hur majoriteten bestämmer sig för att spela 

spelet. Ofta är professionella lag inom spelet som inför denna meta, som alla andra försöker 

spela efter. Genom dessa ändringar på synen av hur datorspelet ska spelas, så kommer de som 

spelar även bilda sin egen uppfattning på vilken kunskap som är viktigt i datorspelet 

(Thomassen 2007). 

 

Vad var det som fick dig att lägga ned så mycket tid på detta? 

Utmanande och roligt är något de flesta nämner här som grundmotiv till tiden de spenderar på 

datorspelet. En av de större grundfaktorerna som kommer upp handlar om att känna att man 

avancerar i spelet, eller att du har andra att spela med både i och utanför datorspelet som man 

kan byta idéer och kunskap med. 

 

Vad känner du att du fick ut av att lära dig det spelet? 
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Här varierar det mycket beroende på vilken inställning de som svarade har när de började med 

datorspelet. Det skiljer sig från att de bara ville ha roligt i datorspelet och känner att det var 

underhållning och där de möjligen skulle ha lättare med liknande datorspel i framtiden. Till att 

de har varit den som sammanordnar och leder många spelare på olika uppdrag. Där de känner 

att deras sociala skickligheter, krishantering och ledaregenskaper har ökat, för att nämna 

några. 

 

Har/hade du några speciella mål med att lära dig spelet? 

Även här var målen väldigt olika, från underhållning till att försöka bli så bra som möjligt på 

spelet. Många uttryckte sig om en längtan och ett försök att tävla på så hög nivå som de 

klarade av, eller att försöka förbättra sig själva så mycket som de kände att det gick. 

 

Att bli bättre 

Det överliggande resonemanget hos alla som svarade var en vilja av att kunna mäta sin egen 

skicklighet i spelet och lägga ner tid i det, där datorspelet ger belöningar i form av att de har 

blivit duktigare på datorspelet. Vilket innebär att en av de drivande faktorerna bakom 

datorspel är just detta mätbara sett att se en förbättring i sig själv. Men där då datorspel skiljer 

sig mycket från andra lärtillfällen då de även lär spelare att misslyckas, utan att man behöver 

vara rädd för det. En annan aspekt av datorspel är att lärandet i spelen är interaktiva, vilket ger 

möjlighet att känna sig mer anknuten till världen i spelet. Där man då kan använda världen i 

spelet för att förmedla budskap och lära sig i spelen på ett mer engagerande sätt än annan 

media (Kroksmark 2012). 

 

Hur långt har jag kommit? 

Just att kunna mäta hur långt du kommit i ett datorspel, var något många som svarade på 

frågorna var noga med att beskriva och vilka ambitioner de hade med spelet. Vilket gör att det 

finns en individuell merit kring att både kunna se för egen del hur långt man kommit, men 

även visa detta för andra på ett sätt som går att förstå för en utomstående. Att man klarat av 

spelet eller berättat om en viss poäng som är väldigt hög, gör det lätt för en utomstående att få 

en uppfattning om hur mycket tid och skicklighet som kan ha krävts för att uppnå detta. 

Visserligen kan det vara svårare att förstå om man inte själv är intresserad av datorspel. Men 

där det fanns mål som ”Inte göra samma misstag två gånger, spöa alla polare, sen spöa alla i 

Sverige, sen spöa alla i internationellt om 4-5 år.” (IP7) och en annan IP ”Bli så bra som man 
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kunde, som sagt toppade 11 i världen med mitt gille.” (IP9) vilket inte låter som dåliga 

prestationer även om du inte är insatt i vad det innebär. Men är man även insatt i spelen kan vi 

se att IP9 som var med i ett av de bästa guilden (Även kallat klan, är en samling människor 

som identifierar sig till samma grupp) i världen har tävlat mot ca fem till sex miljoner andra 

spelare (http://www.statista.com/statistics/276601/number-of-world-of-warcraft-subscribers-

by-quarter/). Då en guild hade ungefär femtio spelare, gör detta ännu mer imponerande om du 

förstår allt bakomliggande. Men skulle de nämna att de var med och spelade med några av de 

bästa i världen, så skulle nog den som inte intresserar sig för spel förstå att det är 

imponerande. 

 

I frågan om varför de lägger ner tid på spelet svarade IP5 ”För att det var kul antar jag? Det är 

ju på något sätt ändå det som det hela hänger på i slutändan. Känslan av att se att man faktiskt 

åstadkommit något är också rätt schysst.” denna person kommer på en sak som gör spelet 

roligt. Det är ofta dessa mätbara sätt som datorspel fungerar på, genom att gör att spelaren kan 

följa och reflektera sin egen utveckling i datorspelet. Kroksmark (2012) menar att det är just 

detta sätt datorspel motiverar spelaren att alltid sträva efter att bli bättre skiner igenom. 

 

Många datorspel i dag, då främst spel som sker mot andra spelare har ofta olika 

rankningsmetoder för att avgöra hur duktig du är på spelet. Detta försöker motivera spelaren 

att bli bättre, där IP1 nämner att ”Mitt mål var att bli bättre. När jag slutade klättra (mina 

reaktionstider kan inte längre tävla med femtonåringars) tröttnade jag.”. IP1 gör en tydlig 

markering att när känslan att förbättra sig själv försvann, så gjorde även viljan att försöka 

fortsätta bli bättre i datorspelet. Benner och Widmalm (2011) menar att en brist på 

motivering, begränsade utbyten och en känsla av att man står och trampar på samma plats 

kommer göra att motivering för kunskap minskar. Även IP5 är inom samma tankebana när det 

kommer till vad som motiverar att spela, ”Måste ju då vara att bli bättre, att hela tiden tangera 

gränserna för hur långt jag kan komma.”. Detta innebär att det ofta är då själva resan som är 

det viktiga för de som spelar och inte målet eller slutet. Vilket är något många datorspel som 

används i utlärning syften missar som Young et al. (2012) påpekar, de menar att skolan 

intresserar sig bara för slutprodukten i sådana spel och har inte samma djup som de 

traditionella spelen har. 

 

Det finns även grupper inom datorspelskulturen som har tagit mätningen av hur långt de 

kommit till det extrema. De kallar sig själv för speedrunners och de försöker ta sig genom ett 
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spel på så snabb tid som möjligt. De försöker hitta fel i spelet som gör att de kan klara ut det 

på snabbare tiderna än vad som var tänkt. Detta innebär att de spelar samma bana flera tusen 

gånger innan de hittar ett sådant fel i datorspelet, som gör att de sparar in någon sekund, vilket 

ger dem en fördel mot de andra som tävlar om att få snabbaste tiden. 

 

Var är jag på väg? 

Varje datorspel ger en unik spelupplevelse för varje person som sätter sig ner och spelar dem, 

på samma sätt tar även varje person ut olika erfarenheter och lärdomar från ett och samma 

datorspel (Falkners 2007). Vilket jag har ett exempel på från de som svarade på frågorna, så 

hade två av dem svarat att EVE Online var det spel de haft störst utmaning med. EVE Online 

är ett datorspel som utspelar sig i rymden där man spelar med och mot andra. Eftersom det 

utspelar sig i rymden är det väldigt stort och du kan aldrig vara riktigt fullärd i det, där det är 

väldigt mycket att ta in för nyare spelare. 

 

Massor, jag har försökt att utforska varje aspekt av detta spel. Vilket har resulterat i att jag 
förbättrat: Ledarskapsförmåga, då jag varit ledare utav ett strukturerat PVP-Företag inom spelet. 
Förmåga att agera på rätt sätt i stressfyllda och pressade situationer. Lärt mig att sätta upp 
kalkylark för att effektivisera affärer på marknaden. Orkar inte lista mer, men nog väldans 
mycket mer! IP3 

 

Som vi kan se tycker IP3 att det fanns väldigt mycket att hämta in spelet. Där IP4 tycker sig 

ha lärt sig ”Inget särskilt.”, skulle man sätta sig ner med denna person och prata med den, så 

skulle den självklart börja komma på massa olika saker den lärt sig genom spelets gång. Men 

vad jag vill få fram här är just det jag nämnde tidigare, att vi upplever datorspel och vad vi får 

ut av dem olika. 

 

Våga misslyckas och se möjligheter 

IP10 nämner ”Mycket utav spelmekaniken gick mig också helt förbi och det var trial by error 

som gällde på det svårare delarna av spelet.” denna person upplevde att för att ta sig igenom 

spelet, så var det bara att försöka om och om igen till den hittade lösningen på problemet. 

Detta sätt att lära sig på är något flera berättar om där de nästan förväntar sig att inte klara av 

spelet i början, men där de även förväntar sig att dess mer tid de lägger ner på spelet ju bättre 

kommer det att gå. IP3 har valt ett stort så kallat mmospel (Massive Multiplayer Online) där 

man spelar med och mot flera tusen andra spelare, där IP3 nämner ”… spel där du belönas 

eller bestraffas beroende på din kunskaps- och skicklighetsnivå inom varje branch i spelet.”. 
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Vilket man då skulle kunna tänka sig att spelaren har möjlighet att lära sig spelet på en rimlig 

tid, så de inte ska känna att man blir bestraffad för sin brist på kunskap. Men IP3 säger ”Mitt 

egentliga mål var väl att testa på allt spelet har att erbjuda minst en gång. Jag är 7 år in i spelet 

och har inte lyckats ta mig till att göra detta än haha.”. Där man kan börja förstå hur stora en 

del spel kan vara och om spelaren skulle känna sig bestraffad vid alla sina misstag, har jag 

svårt att tro att någon skulle orka med det i sju år. 

 

Det finns 112 unika karaktärer. Alla har olika egenskaper, fördelar och nackdelar. Vidare finns 
det 129 unika items som alla gör olika saker. Att lära sig alla heroes. Att lära sig alla items, 
vilka som är bra när och vilka items som är bra tillsammans med varandra tar en otrolig tid. Det 
går heller inte att läsa sig till, då en otroligt stor del av spelet tvingar dig att anpassa dig till just 
denna specifika situation. Utöver allt detta måste du lära dig själva spelet. Hur du skall röra dig 
för att få kills och för att inte blir dödad. Hur du farmar. Hur du supportar. När du skall röra dig 
var för att hjälpa andra och när du skall stanna på din lane osv. Också detta saknas det "ett rätt 
svar" på. Det kommer vara en ny, unik situation i varje runda du spelar. Du kan alltså inte 
plugga dig till skicklighet, utan du måste genom timmar av spel bygga upp en spelkänsla. En 
djup förståelse av spelet. (IP8) 

 

Här pratar IP8 om ett populärt spel som kallas Dota2 som spelas fem mot fem. Denna person 

målar upp en komplicerad bild på vad som krävs för att bli duktig på spelet. Det finns mycket 

att lära sig i spelet där det inte bara räcker att lära sig vad allt i spelet gör, utan du ska även ha 

känslan för det. Denna känsla kan jämföras med Falkners (2007) uppfattning om att de som 

spelar måste träna sig att se saker med nya ögon, då det inte bara räcker med att veta vad 

spelet innehåller och ha kunskapen om det, du måste även ha denna känsla som IP8 nämner. 

”Det är både frustrerande och roligt att du aldrig kommer till en punkt när du är klar […] när 

du kommer till en viss nivå gäller det att lära sig att identifiera vad du gjorde för fel och lära 

sig av det.” påpekar IP8, då det gäller för spelaren att vara självkritisk för att kunna bli bättre. 

Genom att lära sig att vara självkritisk kommer de som spelar datorspel som kräver detta att 

lära sig att varje problem inte behöver ha bara en lösning, de kommer lära sig att använda nya 

ögon (Falkner 2007). 

 

Spela med andra 

Gemensamma intressen binder människor till varandra är något som Falkner (2007) kommer 

fram till i sina studier om datorspel och lan miljön. IP8 nämner ”Hade ett gäng polare som 

lirade det mycket. Jag ville vara med. Så det var bra börja nöta. Det är det otroligt roligt när 

man kommit förbi den första delen av det otroligt branta lärokurvan.” där möjlighet att hoppa 

in och spela med sina kompisar är en drivande kraft bakom datorspels popularitet. Som 

Falkner (2007) nämner är det många som kan delta i spelandet då datorspel inte i sin grund 
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bryr sig om normer och andra förutsättningar, som skulle kunna hindra människor att vara 

med. Kroksmark (2012) kallar det för att alla som spelar datorspel kan närvara under sina 

egna förutsättningar. Vilket ger en grund att stå på för varje individ då de känner att de kan 

lära sig i sin egen takt utan att ha någon som ständigt bevakar vad de gör och har gjort. 

 

Att kunna sammankoppla människor med varandra är en stor drivkraft även från utvecklarens 

sida. De lägger ner mycket tid på de sociala aspekterna i datorspel där de vet att människor 

främst kommer interagera med andra människor. Vilket är tydligast i mmospel som World of 

Warcraft som Stenberg (2011) har studerat och efter att ha varit inne i den spelvärlden börjar 

inse hur meningsfulla kontakter med andra människor, kan även ske i ett datorspel. Där ett 

datorspel inte behöver vara helt avskilt från det vardagliga livet och Stenberg (2011) fann att 

de ofta inte gick att skilja på dessa arenor. Vilket gör att mmospel ofta har guilds eller klaner. 

 

”EVE är bäst med en bra corp, och det är inte svårt att hitta en corp som passar dig bra. Det 

finns bara en server där alla från överallt i världen spelar på, så det finns ett stor utbud av olika 

corps från ren industrial / miner till nullsec powerbloc PVP corps.”. IP4 

 

Corp är då detsamma som en guild eller klan, där människor samlas för att försöka jobba mot 

gemensamma mål, där IP4 nämner några för just det datorspelet. Även IP9 nämner detta i sitt 

mmospel hur ”… folk säger att dataspel är osocialt, jag har fortfarande polare runt om i 

Sveirge som jag hänger med regelbundet som jag lärde känna genom många många timmar 

wow.” detta medför att de sociala aspekterna är drivande i många olika datorspel. 

 

Lära sig av andra 

Något som har slagit igenom inom datorspel när internet blev mer vanligt är möjligheten att 

utbyta information och erfarenheter i datorspel, vilket är en grund för lärandet menar Benner 

och Widmalm (2011). Där det även finns de som har gjort ett yrke av att göra videos på till 

exempel youtube, då de gör guider och visar spelare hur de klarar av ett datorspel. Vilket 

Kroksmark (2012) har börjat se som en central del för många som spelar idag, där de lätt kan 

få utbyte av information mellan andra spelare. IP11 nämner ”Största utmaningen är att klura 

ut vad man ska göra över huvud taget då spelet inte har någon ordentlig introduktion eller 

hjälp-sektion för kontroller eller spelets koncept i helt.” jag frågor denna person om den gör 

det på egen hand eller tar hjälp av kompisar, så svara den ”Jag kollade mestadels på "Lets 

play" och olika introduktionsavsnitt som andra privata spelare lagt upp på youtube för att lära 
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mig :)”. Lets plays är personer som spelar igenom datorspel och lägger upp videos då de 

spelar, på till exempel youtube. 

 

Många av de som svarade som spelade större spel som mmospel och liknande spel där det 

fanns mycket att lära sig, nämner även hur dåligt datorspelet är gjort för en ny person att lära 

sig. IP8 nämner att ”Spelet är i allmänhet ganska dåligt på att säga till dig vad du gör för fel.” 

och har tidigare sagt ”Det går absolut att lära sig själv. Men du kan spara en del tid genom att 

få grunderna utförligt förklarade. Dessutom hjälper att spela med kompisar i början då de kan 

förklara VARFÖR du dog 25 gånger detta spel. Står du fel? Rör du dig fel osv?”. Just att lära 

sig av andra är något bara några få av de som svarade nämner, men mycket av svaren går att 

tyda på att det är lättare och bättre att lära sig av andra, än att sitta helt själv och försöka. 

Detta beror nog på att de som spelar spelen där man pratar med andra människor nästan hela 

tiden, tänker inte på att de byter erfarenheter och lärdomar av varandra. Denna öppna dialog 

vid lärandet som blir nästan naturlig i datorspel är något Kroksmark (2012) nämner och 

jämför med skolan. Där Kroksmark (2012) är kritisk till dagens skolsystem som är fokuserat 

på individuella prestationer, detta gör att elever hamnar i en tankebana att de tävlar med de 

andra studenterna, vilket gör att det inte blir lika naturligt att dela med sig. 

 

Sätta sig själv i perspektiv 

Att kunna utmana sig själv och andra i datorspel ger en bra grund för att kunna vara reflexiv 

till sig själv och hur man själv väljer att lära sig ett datorspel (Falkner 2007). Något många av 

de jag frågade gör, där en person beskrev det som att du måste få en känsla för datorspelet. 

Där IP8 nämner ”Du kan inte plugga till framgång. Det spelar ingen roll om du kan varenda 

item och varenda spell i spelet i huvudet om du inte vet vad som är bra när och varför.”. 

Denna känsla för datorspelet tolkar jag som att man måste förstå grunden i ett datorspel och 

hur det går till, innan man behöver veta vad alla saker i spelet gör. Om jag ska använda en 

metafor så tolkar jag denna spelkänsla som stammen av ett träd, där items och spells som IP8 

nämner kommer vara grenar och löv, utan stammen kommer allt bara ramla ner. För att bli 

bättre i många av datorspelen krävs det att du lägger ner tid och förstår det grundläggande, 

innan man försöker förstå allt runtomkring. 

 

Datorspelet ger ofta information om hur bra eller dåligt det går, vilket gör att spelaren själv 

kan se hur bra eller dåligt det går och fokusera på att förbättra sig. Detta sätt att lära sig på 
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egen hand är något Kroksmark (2012) uppmuntra då det ger ett självförtroende till att både 

lösa problemet till hand men även framtida problem. 

 

Gudarna skall veta att Starcraft inte direkt belönar ens dopamin-centra med sitt höga tempo, 

stressen blir ibland överväldigande. När jag mönstrade fick jag sitta och dekoda Morse-kod i 

allt högre tempo till jag inte längre hann med och sköt tangentbordet ifrån mig (med tillhörande 

frustration över att inte räcka till). En Starcraft-match är ganska lik. Åtminstone för mig 

handlade Starcraft om att vinna. IP1 

 
IP1 ger ett bra exempel på det jag nämnde tidigare, att det inte är i underhållningssyfte denna 

person spelar utan för att försöka vinna. Om spelet inte gav någon återkoppling på hur denna 

person ska förbättra sitt spel och det är inte direkt roligt att spela, så kan man fråga sig om 

denna person skulle fortsätta spela det. Där IP1 även nämner att ”När jag slutade klättra […] 

tröttnade jag.” där då Starcraft har ett ranking system som var den största motivering till att 

spela det enligt IP1. Många människor blir frustrerade när de känner att man står stilla i sin 

utveckling, där det kan bli ännu jobbigare om man inte kan förstå de bakomliggande 

anledningarna till det. I IP1’s fall så förstod denna person vars fel var och nämner ”Numera 

tittar jag mest på andra som spelar, så... Ett fotbolls-substitut, antar jag.”. 

 

Sport och datorspel har mycket gemensamt med att de båda mäter prestationer, där tävlingen 

med och mot andra kommer bli lika viktigt som att tävla och försöka förbättra sig själv. 

Genom att förstå vad man gör rätt och fel så kommer misslyckanden även ses som en del av 

målet.  

 

Kan säga att det tog många misslyckade försök innan jag slutligen begrep mig på hur man 

skulle ta sig till spelets end-game, och ytterligare ett antal försök innan jag blev framgångsrik 

även där. Som om inte det vore nog kan man även tävla i att spela snabbast, samt i PvP, och ska 

man bemästra allt detta får man lägga ner en sjuk mängd arbete. IP5 

 

Datorspel, lärande i mindre delar 

Två av de som svarade på frågorna nämnde ett datorspel som gav de som spelade information 

som skulle gå att använda utanför datorspelet. IP2 spelade ett datorspel som simulerade hur 

det är att bygga och skjuta upp rymdskepp. Personen spelade det mest för att det var kul och 

underhållande men IP2 nämner ”har fått en bättre förståelse för astrofysik”, som denna person 
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såg som en del i att lära sig datorspelet, då målet inte hade varit att lära sig astrofysik från 

början.  

 

Poängen är att jag inte fokuserar på lärandet utan att det är en biprodukt. Fokus ligger inte vid 

att lära mig vad de olika delarna av Tyskland hette för hundratals år sedan. Men eftersom det 

hjälper mig när jag spelar spelet sparar jag den informationen. IP6 

 

Även IP6 svarar på samma sätt då denna person spelar ett strategi spel som handlar om gamla 

Europa. IP6 vill även påpeka att ”Om jag hade lagt ner samma tid på att studera de ämnena 

hade jag definitivt lärt mig mer på det sättet.”. Då blir frågan om denna person hade tyckt det 

var lika roligt och om man hade orkat lära sig allting som har kommit av sig själv från 

datorspelet. Young et al. (2012) menar att om de ska använda sig av datorspel för lärande, så 

kan man inte bryta ner dem, så de enbart innehåller informationsbiten som försöker förklara 

för spelaren vad den ska lära sig. Många som spelar lär sig gärna mindre delar så länge de 

används till att ge personen ett tydligt mål som känns tillfredsställande. På samma sätt kan 

man inte plocka ner ett datorspel i delar och bara använda det som man anser ger personen de 

lärande elementen (Young et al. 2012). Där i IP6 fall så är historia en liten del av spelet, 

istället för att försöka bara visa upp historia tar den med delar av det som ett spelmoment. 

 

Young et al. (2012) menar att det är en viktig del i fortsatta studier om datorspel för lärande, 

att det hjälper till att ge information i delar. Vilket är något många som spelar idag är vana vid 

att göra, som jag har gått igenom med att de använder sig av internetsidor, video, kompisar 

och andra spelare för att få en bild av hur spelet fungerar. På samma sätt påpekar Falkner 

(2007) att denna gemenskap som spelare bildar genom alla dessa olika medier, är minst lika 

viktigt för lärandet som innehållet i datorspelet. 

 

Diskussion 
Jag vill börja med att nämna att det är viktigt att tänka på att denna undersökning inte 

representerar alla som spelar datorspel. Har använt mig av mina egna erfarenheter och de som 

svarade på mina frågor för att nå de slutsatser jag kommer fram till, med stöd av tidigare 

forskning. Tyvärr som jag nämnde tidigare är det inte så mycket skrivit inom just datorspel så 

jag kommer att använda mig av ett examensarbete för att komplimentera denna brist. 
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Tidigare studier på området 

Linderoth (2004) påpekar hur lärandet i datorspel riskerar att hamna kring datorspels regler 

och design, där den som spelar får bara ytliga kunskaper hur ett spel ska spelas, men ingen 

djupare förståelse kring det. Linderoth (2004) menar att om meningen av lärande ska kunna 

skapas i datorspel, så krävs det att den som spelar har tillgång till andra resurser utöver bara 

själva datorspelet. Vilket vi har kunnat se genom att datorspelandet har gått från att sitta själv 

och spela, till att du både lär dig genom andra med onlinedatorspel, men även Internet. Detta 

har gjort att spelare idag ser det som en självklarhet att lära sig av andra, där jag frågar IP7 om 

lärandet kring spelet så får jag svaret ”… allt finns online i detalj ner i minsta detalj redan”. 

 

Stenberg (2011) skriver om mmospel, där World of Warcraft är i centrum, forskarens fokus 

ligger på relationen mellan det vardagliga och datorspel. Stenberg (2011, 112) nämner hur 

”Kroppen med sitt sociokulturella bagage i allmänhet lämnas inte på något magiskt sätt 

bakom”. Vi har sett att människor vågar tänja på detta sociokulturella bagage genom 

datorspels anonymitet. Denna anonymitet är något Stenberg (2011) nämner och tycker det är 

viktigt att tänka på, att varje person kommer mest troligt ha olika och andra mål än de som 

enbart finns i datorspelet. Där vi kunde se hur IP3 och IP4 hade spelat samma spel i fem år 

respektive sju år, men de hade helt olika mål och vad de kände att de hade fått ut av 

datorspelet. 

 

Nyström (2014)  har upplevt i sin studie om språklärande mellan spelare, att det har varit svårt 

att avgöra hur mycket av lärandet sker genom att de pratar med varandra. Då det varierar 

mycket från person till person hur mycket de väljer att delta i själva lärandet. Vilket gör det 

svårt att avgöra hur mycket lärpotential en person får ut från spelandet. Men även hur bra 

dessa personer lär sig genom att det inte finns någon kvalitetskontroll för lärandet (Nyström 

2014). Jag skulle nog säga att mycket av kvalitén på lärandet som sker genom datorspel sker 

mellan spelarna. Som IP11 nämner så ser denna person mycket på videos som andra populära 

spelare lägger upp, med information om datorspel. Skulle inte denna information stämma, 

skulle de först kunna upptäcka detta i själva datorspelet när de försöker återskapa det de sett i 

videon. Men även att de som inte ger ut korrekt kunskap till ett spel kommer mest troligen 

inte vara populära och andra spelare kommer påpeka att videon har fel. 

 

Resultat av studiens syfte 
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Syftet med uppsatsen var att försöka förstå de lärande moment som finns i ett datorspel och 

hur människor som spelar dem använder dessa lärande moment för att få kunskap om 

datorspel. Det sker mer vid datorspelandet och då främst det som sker online med andra 

spelare, än vad man först kan tro. Där det är en ständig kamp för den som spelar att både 

bemästra datorspelet och kunskapen som finns runt själva spelet. Som de får på många olika 

sätt genom att sätta sig in i datorspelet, där varje datorspel kommer ha ett annat ramverk för 

hur spelandet ska gå till (Linderoth 2004). 

 

Min första frågeställning är: Hur mycket av lärandet sker mellan spelare under tiden de 

spelar? Är något som är svårt att mäta och studier skulle behöva göras där forskare kan 

observera andra eller sig själv spela. Men vi har ändå fått en känsla av hur viktigt det är under 

tiden många spelar, att de kan fråga andra spelare om hjälp eller råd. Där jag även kan prata 

från egen erfarenhet så tänker du inte ofta på att du tar hjälp av andra spelare. Du kan läsa en 

konversation mellan andra spelare och på sätt lära dig, utan att du själv aktivt engagerar dig i 

lärandet som kommer krävas i datorspelet. Det är vanligt att de som spelar använder sig av 

både bekanta och människor de aldrig träffat, för att försöka få en förståelse till hur de ska 

kunna prestera bättre tills de klarar av ett datorspel. 

 

Min andra frågeställning är: Vad är de största motiveringarna till att lära sig ett datorspel? 

Detta kommer att variera från person till person då det är ett antagande som bygger på 

spelares motivation till datorspelet. Av de svaren jag fick in så kommer denna motivation vara 

att försöka bli bättre. IP1 nämner ”Jag misstänker att svaret på frågan "varför man vill bli 

bättre" i många fall är oberoende av vilket spel det är, jag tror snarare att det ligger i 

människors natur att vilja bli bra på något man gillar och ofta gör, vare sig det är ens jobb, 

favoritspelet eller något annat.” vilket även Kroksmark (2012) påpekar. Men det blir viktigt 

att notera att du först måste ge dig själv möjligheten att bli bättre, vilket kan ske på flera sätt 

inom ett datorspel. Spelare kan få hjälp av andra som spelar både i spelet men även utanför 

det med hjälp av Internets möjlighet till olika forum, videos och guider som är gjorde av andra 

spelare. Där datorspel på många sätt har lyckats ge spelaren motivation och de verktyg som 

krävs för att det ska gå att lära sig i datorspelet på många olika vägar. 

 

Min tredje frågeställning är: Skiljer sig lärandet som sker genom datorspel från de mer 

traditionella metoderna?  Här det är viktigt att påpeka att bara för att lärandet skiljer sig är det 

inte säkert det skulle passa in i till exempel en skolmiljö. Datorspelet ger ofta information i 
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mindre delar vilket kan göra att det är lättare att memorera dessa, speciellt då datorspel ofta 

kräver att du ska använda dessa delar under spelets gång. Med hjälp av att spelaren kan sätta 

upp egna mål, men även att datorspelet redan har fasta mål då denna information kommer 

krävas.  Datorspel ger även en visuell bild på vad som sker istället för massa olika nummer, 

vilket kan hjälpa till att illustrera problem i till exempel mattematik eller fysik. Om det skulle 

gå att införa i till exempel skolan för bättre bildning eller kunskap är svårt att svara på. Men 

där en skola utanför Stockholm har börjat försöka introducera detta koncept med hjälp av 

datorspelet minecraft (http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-maste-spela-minecraft-i-deras-

skola). 

 

Slutsatser 

Nästan alla (elva stycken) IP valde att nämna ett spel som man antingen spelar med eller mot 

andra människor. I tre av fallen var det datorspel där det till viss del krävdes hjälp av andra 

människor för att förstå vad man ska göra i spelet. Så för denna studie så är de svåraste spelen 

direkt länkade till de där du behöver ha kontakt med andra människor. Vilket skulle kunna 

tänka förklaras utifrån att dessa datorspel är bara svåra för att de saknar tydliga instruktioner. 

Vilket kan stämma till viss del för många datorspel som sker online, så förväntar sig 

datorspelsskaparen att spelaren ska ta hjälp av andra människor. Det kan finnas instruktioner 

hur datorspelet mekaniskt fungerar, men att förstå datorspelet på djupet går inte att få av dessa 

instruktioner, utan spelaren måste uppleva och lära sig genom andra som spelar. 

 

Att förlora innebär inte att det bara är att ge upp på datorspelet. För mig personligen tror jag 

detta är en av de viktigaste läxorna man kan ta från datorspel. Där jag är gärna med och tävlar 

så länge jag är duktigt på det och är jag inte duktigt vill jag helst träna utan att göra bort mig 

inför andra. Datorspel ger möjligheten till att vara anonym så länge man vill och där det blir 

naturligt när du lägger ner tid på det, så har du möjlighet att lära känna andra spelare. När du 

känner att du är nog duktig på datorspelet har du ofta även lärt känna några andra som spelar, 

vilket gör att hela träningsupplevelsen att gå från nybörjare till kapable på datorspelet känns 

givande. När du börjar vara bra på datorspelet och har en grupp att spela med så kommer 

ytterliga en positiv upplevelse genom att spela med andra. Just att i ett grupparbete finns det 

en chans att du får ut mer än vad du lägger in i det, där summan kan bli större än de delar som 

ingår i arbetet. 
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Kritik 

En bättre definition av lärande från början tror jag hade varit bra, jag skulle ha gjort kategorier 

av olika lärande som jag sedan försökte matcha med de som datorspelen gav. Vilket jag tror 

hade gett en bättre kontrast än att försöka tvinga in direkt jämförelse mellan datorspel och 

andra traditionella lärandemetoder, då det har varit skolan som varit i fokus. Det hade nog 

räckt att nämna det i den tidigare forskningen istället för att göra en frågeställning runt det.  

 

Viktigt att komihåg att jag är medveten att det inte skulle gå att föra dessa metoder som 

datorspel använder rakt över. Det är även lätt att man faller i fällan som Young et al. (2012) 

nämner att du försök hitta lätta svar på frågan om samband mellan användningen av datorspel 

i undervisningen och elevernas kunskaps- och färdighetsutveckling. Det är en mycket mer 

komplex fråga än vad man först kan tro som inte går att föra rakt över mellan datorspel och 

skolan (Young et al. 2012). Det hade behövt vara ett betydligt större arbete om man ska 

försöka först summera lärandet i datorspel och sedan jämföra detta med skolan. Datorspel 

fungerar ofta på ett belöningssystem som kan vara svårt att föra över till andra lärtillfällen 

som skolan, då inte alla kommer dela en uppfattning om vad som anses vara roligt och ett 

spännande mål att sträva efter. 

 

Eftersom jag själv spelat så mycket är det lätt att favorisera datorspel som något meningsfullt, 

det blir lätt att leta efter och bara försöka se vad som fungerar bra i datorspel. Jag känner även 

att jag hade kunnat smalna av uppsatsen lite mer då det känns som jag har försökt visa för 

mycket, vilket är lätt hänt när det är ett område man är intresserad av. Vilket gör att även 

resultaten känns väldigt flytande och ofokuserade. Genom att bättre smalna av uppsatsen så 

hade det kunnat fungera att använda skolan som kontrast, men vilket jag känner inte har 

riktigt blivit uppfyllt både från svaren jag fick in och från mig själv. 

 

Metod 

Fungerade över förväntningar där jag fick in bra och spännande svar, jag tror det är viktigt vid 

undersökningar på internet att man inte väljer ett specialiserat forum, som jag gjort vid en 

tidigare undersökningar. Just för att vid de specialiserade formerna är viljan hos användarna 

att svara på eller skriva längre svar lägre. Frågor som inte direkt har med vad de är vana med 

att de kommer dit för att läsa och diskutera, gör att de blir mindre önskvärda att svara på. I 
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denna undersökning fick in nästan tre gånger så mycket material än tidigare gång jag provade 

på metoden, där valet av forum och de mer lätta och öppna frågorna hjälpte nog till. 

 

Jag känner dock att denna metod skulle behöva kompliteras med att du antingen kan intervjua 

några av de som svarar över till exempel telefon. Där just upplägget av metoden gör att de 

som svara kan läsa vad andra skriver, vilket kan göra att de försöker instämma sig med vad 

majoriteten tycker. Men även att du saknar de spontana svaren då de som svarar har hur 

mycket tid som helst på sig att fundera över vad de ska svara. Samt att motivera personer att 

ge långa svara kan vara svårt. 

 

Beroende inom datorspel 

Något jag inte gått igenom men som kommer vara viktigt att tänka på vid framtida studier är 

hur datorspel kan påverka individer negativt. Då det är först och främst beroende jag tänker 

snabbt gå in på. 

 

Hardcore gaming och bättre hälft går inte ihop. Men standardschemat var. Farma guld 3 timmar 

innan raiden startade alternativt pvpa ett par timmar. 5 timmars raidande från kl 18 till 23 sen ett 

par timmars spelande av instanser, pvp och eller alts. Sova, upprepa 5 dagar i veckan sön-torsd. 

Fredag och lördagkväll -> partaj. Sen moderera forum och försöka rekrytera och generella 

dumheter. IP9 

 

När jag frågade IP9 hur en vanlig dag såg ut för denna person när den spelade så fick jag detta 

svar. IP9 påpekar att det var en mix av att vara arbetslös och ha en manisk personlighet som 

denna person kallar det, vilket gjorde att IP9 uppskattade sig ha spelat 250 dygn på ett år. Då 

det i det här fallet handlar om spelet World of Warcraft, som Stenberg (2011) menar på 

många sätt kan ge en struktur för människor som saknar den i det vardagliga livet, då jobb 

brukar vara det vanligaste. Vilket gör att datorspelet på många sätt kan bli ett substitut för 

människor. 

 

Människor som redan har en personlighet som lockas till beroende kan göra att datorspel inte 

alltid är det bästa valet. Då bra datorspel ofta använder sig av kortsiktiga mål och långsiktiga, 

samt en belöningsmodell till att klara av dessa mål, gör att det är lätt att fastna i dem (Tejeiro 

Salguero och Bersabé Morán 2002). Detta är något Young et al. (2012) och Kroksmark 
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(2012) inte nämner, men vilket jag anser kommer vara viktigt att tänka på om man ska 

försöka få människor att spela datorspel i ett lärande syfte. 

 

Slutord 

Samhörigheten som finns i datorspel ger spelaren många möjligheter att lära sig på, datorspel 

ger även en hög flexibilitet att lägga till ny information och nya sätt att lära sig på. Då särskilt 

moderna spel aldrig är riktigt klara och det kommer ständigt nya uppdateringar till dem. 

Vilket gör att miljön spelare befinner sig i ofta är i förändring, där man förväntar sig att aldrig 

vara fullt lärd. Detta gör att spelarna som befinner sig i denna miljö lär sig att vara reflexiv till 

sitt eget lärande, där något som var bra i spelet kan vara dåligt den nästa. 

 

Som Kroksmark (2012), Young et al. (2012) och Falkner (2007) alla nämner kommer det vara 

viktigt att man inte avfärdar de lärdomar som finns att hämta i datorspel, vilket inte alltid 

kommer vara lätt då datorspel är i en ständig utveckling. Speciellt då det idag börjar vara 

många unga som tidigt använder sig av olika spel som en del i deras vardagliga liv. Denna 

förändring som ständigt sker i datorspel gör att även synen på hur lärandet ska se ut i 

datorspelen, kommer att helatiden vara i en förändring. Där det kan vara svårt att följa med 

om man inte göra ett medvetet val att observera hur barn idag lär sig i datorspel. 

 

Avslutande tankar kommer vara kring framtida forskning på området datorspel och lärande. 

Det hade varit spännande att försöka fördjupa sig i hur viktigt sammarbete och att ha kontakt 

med andra spelare är. Andra intressanta områden på fältet skulle kunna vara hur lärandet ser 

ut i kontrast mellan de som spelar single- och multiplayerspel? Vad eller vem är det som styr 

vilken mening spelare lägger bakom olika spelmoment? Vad motiverar lärandet av datorspel 

på olika åldersgrupper? 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag är mitt inne i att skriva min kandidatuppsats inom pedagogik som handlar om hur man 

kan se på lärandet i datorspel, så jag skulle vilja ställe några frågor och skulle uppskatta om 

du orkar ta några minuter att svara på dem. Jag kommer nog även att ställer några 

uppföljningsfrågor om jag vill försöka förstå mer vad du menar med vissa svar. 

 

Självklart kan du PM:a mig om det önskas att vara helt anonym. Alla kommer att vara 

anonyma och inga namn eller nicknames kommer att nämnas i uppsatsen. 

 

Om det är något du undrar över eller vill ge kritik på tar jag det gärna genom PM. 
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Bilaga 2  
 

1. Vad är det svåraste spelet som du någonsin har lärt dig? 

2. Hur tycker du att det spelet har varit mest utmanande och krävt de största kunskaperna 

och skickligheten? 

3. Vad var det som fick dig att lägga ned så mycket tid på detta? 

4. Vad känner du att du fick ut av att lära dig det spelet? 

5. Har/hade du några speciella mål med att lära dig spelet? 

 


