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Abstract 
Tv och datorspel är ett allt vanligare fenomen i och med att teknik för spelande utvecklas och 

spelskapare söker sig till en bredare publik. Konsekvenserna av spel är ett kontroversiellt ämne, 

där flera studier redovisar motsägande resultat. Syftet med denna studie är att med hjälp av 

PISA data beskriva hur spelande påverkar elevers testresultat i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap. Elevenkäten frågar hur ofta och vilken typ av spel som eleverna spelar. För att 

uppskatta skillnader mellan single- och multi-player spelare används individernas testresultat 

som rapporteras i sannolika värden och analyseras gentemot olika spelintervall. Resultatet visar 

att sällan-spelande i de flesta fall inte har någon negativ effekt på skolresultat utan snarare en 

positiv effekt i samtliga ämnen. Slutsatsen är att spelande sannolikt påverkar den akademiska 

produktionsfunktionen positivt, givet att individen inte spelar i alternativfallet.    

 

Nyckelord: Tv-spel, datorspel, single-player, multi-player, kunskap, testresultat, PISA. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Datorer används i allt större utsträckning i både arbetslivet och utbildningen. Konsumtionen av 

tv och datorspel ökar i och med teknikens utveckling, vilket har gett upphov till studier som 

undersöker effekten av digitala spel. Spel har främst studerats utifrån ett psykologiskt 

perspektiv, där forskarna vill se hur spel påverkar individers beteende. Resultaten är tudelade, 

där vissa studier påvisar positiva effekter i problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och 

ökad kognitiv förmåga, medan andra menar att spel ger upphov till aggressivitet, 

uppmärksamhetsproblem, fetma och sömnproblem.1 Det finns även en inriktning inom 

utbildningsforskningen som undersöker spel som ett potentiellt verktyg i utbildningen. Det 

finns exempel på hur spel som Minecraft används i undervisningen för att ge barnen ett sätt att 

uttrycka kreativitet. 

 

Frågan som denna studie vill undersöka är hur spelande påverkar individers skolresultat. Det 

ekonomiska problemet i forskningsfrågan är individers allokering av tid samt magnituden och 

riktningen av spels effekt på en akademisk produktionsfunktion. Det finns ett fåtal tidigare 

studier inom nationalekonomi som undersöker relationen mellan konsumtion av datorspel bland 

elever och resultat från internationella kunskapstest (Algan & Fortin, 2015; Dauriach, 2012). 

Det finns ett inverterat U-samband mellan antalet timmar datorspel per dag och resultat i 

internationella prov. Små mängder datorspel kan öka den mentala förmågan och ge positiva 

effekter på skolresultat men alltför många timmar spenderade på datorspel har en negativ 

påverkan på resultatet. De timmar som spenderas på datorspel kan i alternativfallet ägnas åt 

andra aktiviteter som har en högre marginell positiv effekt på skolresultatet. 

 

Syftet med denna studie är att ge ett ytterligare bidrag till spelforskningen ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv, där data analyseras från PISA 2012. Det är intressant att se om 

tidigare resultat stämmer för andra generationer i och med att tekniska framsteg ökar spelandet 

varje år samt att de internationella utbildningstesten inte kan följa individers utveckling. Har 

spel en positiv eller negativ effekt på skolresultaten? Vilka förmågor kan utvecklas med hjälp 

av spel?  

                                                             
1 Se avsnitt 1.3. Bakgrund. 
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1.1.1. Frågeställningar 

Tidigare studier som analyserar spel och skolresultat fastslår ett antal hypoteser kring spel, dess 

effekt på betyg samt skillnader mellan olika speltyper. Mot bakgrund av tidigare studier finns 

det två huvudsakliga teoretiska antaganden som denna studie syftar till att undersöka:  

 

1. Single-player spelande har en positiv effekt på matematik-, läsförståelse- och 

naturvetenskapstestet.    

Den positiva effekten övervägs dock av en distraktionseffekt vid stora mängder spelande. Att 

spela jämfört med att inte spela antas ha en positiv effekt på PISA resultatet. Bland de elever 

som spelar varje dag är effekten okänd eftersom distraktionseffekten kan överstiga de 

positiva effekterna av att spela. I tidsintervallet som analyseras i denna studie förväntas det 

att spelare ska ha ett högre testresultat än icke-spelare, men i gruppen av individer som uppger 

att de spelar ofta2 är effekten okänd. Den matematiska förmågan antas erhålla störst nytta av 

spelande på grund av ökad spatial uppfattningsförmåga.  

 

2. Multi-player spel har alltid en negativ påverkan på skolprestationer. 

Multi-player spel bygger ofta på strategiskt problemlösande och samarbete som förväntas 

påverka testresultaten positivt men användare av dessa spel löper samtidigt större risk att 

spela fler timmar än single-player spelare. Spelet hindrar användaren från aktiviteter som har 

en högre marginell nytta för akademiska färdigheter. Det antas att den positiva effekten av 

spelande är mindre än den negativa distraktionseffekten bland både sällan och ofta spelande 

individer.  

 

 

Denna studie fokuserar på att utröna skillnaden mellan single-player och multi-player spelande 

individer. Single-player spel är utformade för en person medan multi-player spel syftar till 

interaktion med andra individstyrda karaktärer. Dessa antagen analyseras och diskuteras för att 

undersöka spels påverkan på individers skolresultat samt om det finns stöd för en positiv effekt 

av spelande.  

 

                                                             
2 Ofta innehåller kategorierna av eleverna som uppger att de spelar varje dag eller nästan varje dag.  
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1.2. Avgränsning 
Huvudsyftet är att utröna effekten av digitalt spelande. Vidare jämförs resultaten mellan single-

player spelare och multi-player spelare. Tidigare studier inom samma fält har fokuserat på att 

förklara skillnader i resultat med könsskillnader och det som gör denna studie speciell är 

inriktningen mot single-player och multi-player spelare. På grund av utformningen av 

bakgrundsfrågorna i PISA testet finns det inte möjlighet att undersöka olika spelgenrer separat. 

Spel kommer att innefatta alla former av digitala spel som respondenten själv uppfattar det som 

ett spel, även mobilspel och spel för surfplattor. I och med bakgrundsfrågornas formulering 

finns det ingen möjlighet att urskilja vilken plattform spelandet sker på eller hur många timmar 

varje elev spelar per dag.  I PISA anges elevernas spelvanor i intervallen aldrig/någon gång i 

månaden/någon gång i veckan/varje dag. Därför fokuserar studien på att fastställa skillnaden 

på testresultat mellan aldrig, sällan och ofta-spelare i single respektive multi-player spel. Sällan-

spelare inkluderar kategorierna ”någon gång i månaden” samt ”någon i veckan” och ofta-

spelare fångar upp elever som spelar varje dag eller nästan varje dag. Studien analyserar PISA 

resultaten för svenska elever. Fördelarna med att koncentrera sig på ett land är att det förenklar 

bakgrundsanalysen. Det blir en homogen grupp med god tillgång till spelelektronik samt att det 

är ett homogent skolsystem.    

 

1.3. Bakgrund 
De första digitala spelen var mycket simpla. Ett av de första spelen för hemanvändare var Pong 

som introducerades 1972 (Wolf, 2008). Spelet är en simulerad pingismatch som går ut på att 

spelaren ska förhindra bollen från att nå sin del av skärmen med hjälp av en rektangel. Sedan 

dess har utvecklingen ökat markant i både hårdvara och mjukvara och spel finns numera i alla 

sorters genrer och plattformar. Istället för att begränsa sig till konsoler eller datorer finns det 

numera möjlighet för användare att även spela på bärbara enheter som mobiler och till och med 

smarta klockor.  

 

År 2015 såldes det spel för 4287,4 miljoner kronor i Sverige (Dataspelsbranschen, 2016). 

Mellan 2014 och 2015 växte spelförsäljningen i Sverige med 24 procent vilket till stor del kan 

förklaras med nya affärsmodeller och nya sätt att konsumera spel. Istället för att köpa spel i en 

fysisk butik kan spelare köpa spel digitalt i hemmet, eller ladda ner en spelapplikation i mobilen. 

Att spela ett spel idag behöver egentligen inte innebära att spelaren betalar för spelet. En av de 

vanligaste affärsmodellerna för framförallt mobilapplikationer kallas för Free-to-Play. En 
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variant är att användaren kan ladda ner och spela spelet gratis till en viss tid men måste därefter 

betala en mikrotransaktion för att få spela ny spelomgång omedelbart. Ett spel som har använt 

denna affärsmodell är Candy Crush Saga som är utvecklat av King. Candy Crush har över 500 

miljoner nerladdningar världen över. Svensk spelkonsumtion är förhållandevis hög och Sverige 

beräknas att ligga på en 20-plats i världen i köp av digitala spel3.  

 

Till skillnad från 70-talets spel finns det idag många sorters spelformer och spelgenrer som är 

utformat för olika sorters spelare och spelstilar. Spel kan i grova drag delas in single- och multi-

player spel. I ett single-player spel spelar användaren ensam mot datorns artificiella intelligents 

(AI) medan i ett multi-player spel interagerar spelaren med andra användare, antingen mot 

andra spelare (PvP4) eller i samarbete med andra spelare mot datorn (Co-Op5) (Oosterhuis & 

Feireiss, 2006). Ett spel kan innehålla båda delar. En vanlig speldesign är att spelaren har 

möjlighet att spela en historiedriven kampanj eller i ett träningsläge. Utöver det finns det ett 

multi-player läge där spelaren kan spela med/mot andra online eller med/mot andra individer 

som delar på en konsol i samma rum. I denna studie benämns single- eller multi-player spelande 

som olika speltyper.  

 

Förutom single- och multi-player spel finns det också olika spelgenrer. Exempel på vanliga 

genrer är pusselspel, simulatorer, actionspel, rollspel, strategispel, kortspel, skräckspel 

plattformsspel, skjutspel, överlevnadsspel, sandlådespel et cetera. Enligt försäljningssiffror var 

de vanligaste genrerna inom action-, sport- och skjutarspel i Sverige år 2014 (Gfk 

Entertainmeint, 2014).  Spel skiljer sig från andra medieformer eftersom det kräver någon form 

av interaktivitet från användaren. Spelaren ställs inför olika former av val som driver 

handlingen framåt. Olika egenskaper kan tränas beroende på spelmekaniken i det aktuella 

spelet. Detta är det som gör spel kontroversiellt. Till exempel skiljer det sig att se på en våldsam 

film och spela ett våldsamt spel. Istället för att passivt se våld är det användaren som gör valet 

att utföra en våldsam handling. Agerande är även det som tillåter användaren att öva upp 

                                                             
3 Digital spelförsäljning utgör konsumtion av varor som köps och brukas digitalt, exempelvis online köp via en 

spelklient. Ett spel köpt i en fysisk butik räknas inte som digital spelförsäljning.  
4 PvP är en akronym ”Player-versus-Player”. Motsatsen till PvP är PvE vilket står för ”Player-versus-

Environment”. PvE spel syftar till en eller flera spelare agerar mot datorns AI och inte mot andra användarstyrda 

karaktärer. 
5 Co-Op är en akronym ”Cooperative”. Dessa spel innehåller spelmekanik som syftar till samarbete mellan 

användarna.  
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färdigheter och egenskaper genom spelande. Individen måste aktivt interagera med spelet för 

att ta sig vidare. Frågan många forskare ställer sig är om spel är destruktiva eller om de kan 

hjälpa till att utveckla vissa egenskaper. Vilka sorters spel är det som bidrar till utveckling av 

positiva egenskaper och vilka spel bör undvikas?  

 

2. Tidigare studier 
Tidigare forskning kring tv och datorspel är tudelad. Många tidigare studier fokuserar på 

negativa konsekvenser av spel men allt fler studier undersöker positiva effekter av digitala spel.  

Forskningen är framförallt psykologiskt orienterad och utförs ofta i form av experiment eller 

regressionsanalyser av självrapporterade enkäter. Tidigare studier fokuserar på tv och datorspel 

men i och med smarta telefoners introduktion på marknaden6 har även konsekvenser av mobil 

och surfplattespel blivit ett relevant forskningsområde. Problem som uppstår för samtliga 

studier är kausalitet och självsorteringsbias. Är det så att personer som spelar spel tränar vissa 

färdigheter på grund av spel, eller är det färdigheterna som är den bidragande faktorn till att 

individen spelar spel? 

 

2.1. Positiva effekter av spel 
Green och Bavelier (2003) har undersökt positiva effekter av datorspel och visar i en 

experimentell studie att den visuella spatiala uppfattningsförmågan ökade avsevärt i 

behandlingsgruppen efter 10 dagar med regelbundet actionspelande (C. Shawn Green & 

Bavelier, 2003). Förmågan att uppfatta flera objekt samtidigt och snabbt behandla information 

är egenskaper som kan tränas upp med hjälp av actionspel. Den spatiala uppfattningsförmågan 

skiljer sig mellan män och kvinnor (Kaufman, 2007). Att spela actionspel har visat sig jämna 

ut könsskillnaden i det avseendet. Efter 10 timmars actionspel7 hade kvinnor en större ökning 

av den spatiala uppfattningsförmågan än män (Feng, Spence, & Pratt, 2007). Spatial 

uppfattningsförmåga är direkt förknippat med matematiska och naturvetenskapliga discipliner 

(Delgado & Prieto, 2004).   

 

                                                             
6 App Store öppnade 2008 för Apple enheter. Spel är den populäraste kategorin av applikationer och spel stod för 

23 procent av nedladdningarna i mars 2016 (Statista, 2016).  
7 Deltagarna spelade actionspelet Medal of Honor. Deltagare som spelade andra sorters spel visade inga positiva 

effekter på spatial förmåga.  
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Andra studier fokuserar på spel och dess påverkan på problemlösningsförmågan. Spel som 

innehåller strategiska element ökar den självrapporterade problemlösningsförmågan (Adachi & 

Willoughby, 2013). Strategiska spel innebär att spelaren blir tvungen att lägga upp en strategi 

innan de möter ett problem vilket påverkar individers tillvägagångssätt för att lösa problem. 

Spel har även en social dimension. Multi-player spel och i synnerhet Massive Multi-Player 

Online (MMO) spel ger aktiviteten en social kontext. MMO-spel uppmuntrar socialt beteende 

och tränar spelarens samarbetsförmåga. En spelsession i ett av de mest populära MMO spelen, 

World of Warcraft (WoW), kan innebära att flera spelare måste lägga upp en strategi och 

koordinera ett slag mot en datorstyrd karaktär. Unga spelare som spelar mer än 2 timmar per 

dag har fler vänner av motsatt kön och visar på positiva erfarenheter från spel (Brooks, Chester, 

Smeeton, & Spencer, 2016). Spel kan även öka motivationen att utföra uppgifter8 och det finns 

exempel på hur spel implementeras på företag för att öka produktiviteten bland sina arbetare 

(Reeves & Read, 2013). 

 

2.2. Negativa effekter av spel 
Det finns många forskare som undersöker relationen mellan våldsamma spel och aggressivt 

beteende. Flera studier visar på att det finns en koppling mellan våldsamma spel och 

problembeteende (Anderson, 2004; Gentile, Lynch, Linder, & Walsh, 2004; Skoric, Teo, & 

Neo, 2009). I en metastudie finner Andersson (2004) ett signifikant samband mellan våldsamma 

spel och aggressivt beteende. Han argumenterar för att den negativa effekten är större än vad 

forskningens allmänna uppfattning är och att många samhällsproblem uppkommer på grund av 

ungdomars konsumtion av våldsamma spel. Barn som spelar våldsamma spel löper större 

sannolikhet att ha aggressivt beteende, hamna i fysiska bråk och dispyter med lärare (Gentile et 

al., 2004).  

 

Spel är ofta konstruerade att ge användaren kontinuerliga belöningar under spelets gång. Detta 

uppmuntrar användaren att spela mer vilket i sin tur kan skapa ett beroende. Spelberoende är 

inte en diagnos av ett sjukdomstillstånd idag, men det finns många studier som analyserar 

fenomenet (Floros & Siomos, 2012; King, Delfabbro, & Griffiths, 2013; Skoric et al., 2009; 

Smyth, 2007).  Generellt visar forskning att multi-player spelare, framförallt MMO spelare, 

visar tendenser på beroende. De som spelar MMO påverkas av fler negativa effekter än 

                                                             
8 Fenomenet är även känt som spelifiering 
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användare av andra spelgenrer (Smyth, 2007). Genom att observera 100 stycken 18 till 20-

åringar under en månad finner Smyth (2007) att de som spelat MMO rapporterar fler timmar 

spelade, sämre hälsa samt konflikter med skolarbete och socialisering utanför skärmen. MMO 

spelarna spelade i genomsnitt 14,4 timmar i veckan vilket kan jämföras med single-player 

spelare på dator som spelade 6,2 timmar i veckan och var den grupp som spelade näst mest i 

experimentet.  

 

I Europa är könsfördelningen av spelare 45 procent kvinnor och 55 procent män i alla åldrar 

(ISFE, 2012). I PISA-studien återspeglas dessa siffror där 48 procent representeras av flickor 

respektive 52 procent av pojkar. Pojkar visar dock en högre frekvens av spelande vilket kan 

observeras i enkätsvaren från PISA 2012. Tidigare studier förklarar könsskillnader i spelsmak 

och spelfrekvens med sexism och dåliga könsstereotyper. Kvinnliga karaktärer är ofta 

underrepresenterade och är sannolikt ofta hjälplösa sexualiserade objekt snarare än 

protagonister (Ogletree & Drake, 2007). Detta är en problematik som förklarar varför pojkar 

och flickor spelar olika spel.  

 

2.3. Spels påverkan på skolresultat 
Spel är effektivt för inlärning eftersom det är engagerande och roligt. Svårighetsnivån är 

anpassningsbar och ger små belöningar under spelets gång vilket motiverar och uppmuntrar 

fortsatt spelande (C.S. Green & Bavelier, 2012). I och med träning av problemlösning och 

spatiala förmågor tillför spel en positiv effekt på individers akademiska färdigheter, sociala 

förmågor och datorkunskaper (Natale, 2002). Spel tillåter experimenterande och utforskande 

och är därför relevant som ett framtida utbildningsverktyg (Paraskeva, Mysirlaki, & 

Papagianni, 2010).  

 

Ett flertal tidigare studier visar ett negativt samband mellan datorspelande och akademiska 

prestationer (Gentile et al., 2004; Skoric et al., 2009). Elever som lägger ner mycket tid på 

datorspel har större sannolikhet att ha lägre betyg. Varje timme som spenderas på spel hade i 

alternativfallet spenderats på en annan aktivitet som gynnar skolarbetet mer (Cummings & 

Vandewater, 2007).  Det finns kritik mot dessa påståenden. Drummond och Sauer (2014) menar 

att det inte finns något negativt samband mellan spelande och skolresultat i PISA 2012 

(Drummond & Sauer, 2014). De finner inga bevis för någon signifikant negativ relation mellan 
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datorspel och resultat i matematik, läsförståelse eller naturvetenskap. De undersöker även 

skillnaden mellan single-player och multi-player spelare och menar att det inte är någon 

väsentlig skillnad mellan de två spelartyperna. Studien fokuserar på psykologiska aspekter och 

menar att skolresultat som bestäms subjektivt av lärare eller av självifyllda formulär tenderar 

att ge en negativ bild av relationen mellan spel och betyg, medan standardiserade test visar på 

ingen effekt eller det motsatta.  

 

Andra studier använder data från internationella utbildningsstudier9 och fokuserar på 

könsskillnader. Dessa menar att det finns en könsskillnad i resultatet mellan pojkar och flickor 

(Algan & Fortin, 2015; Dauriach, 2012). Det finns ett inverterat U-samband mellan datorspel 

och skolprestationer. Den positiva effekten av att spela datorspel gäller fram till tre timmar för 

flickor och fem timmar för pojkar. Därefter minskar betygen för varje timme datorspel. 

Dauriach (2012) finner i sin studie att den positiva effekten av datorspel endast uppstår bland 

single-player spelare. Pojkar erhåller mer nytta av datorspel än flickor vilket är i enlighet med 

tidigare forskning om vilka spel respektive kön spelar och vilka spel som gynnar akademiska 

färdigheter. Algan och Fortin (2015) finner liknande bevis när de utför en tidsserieanalys över 

PISA resultat från år 2000 fram till år 2012. De identifierar en positiv effekt i form av ökad 

spatial visuell/kognitiv förmåga och negativ distraktionseffekt. De argumenterar för att den 

positiva kognitiva effekten överskrider den negativa effekten för pojkar men inte för flickor och 

förklarar könsskillnader i matematikresultat som en konsekvens av olika datorspelsvanor.  

 

3. Teoretiskt ramverk 
Den teoretiska modellen är skapad av Dauriach (2012) och bygger på en produktionsfunktion 

som är utformad av Lee och Barro (2001). Ramverket används för att modellera vilka faktorer 

som bestämmer akademiska framgångar samt hur elever allokerar sin tid. Den första modellen 

beskriver utbildningsproduktionsfunktionen på skolnivå och den andra modellen visar hur 

akademiska framgångar bestäms på individnivå.  

 

                                                             
9 PISA, Trends in International Mathematics and Science (TIMSS), Progress in International Reading Literacy 

(PRILS). 
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3.1. Utbildningsproduktionsfunktionen 

Akademiska framgångar, 𝐴, kan observeras i PISA resultatet och bestäms med hjälp av 

produktionsfunktionen 

𝐴 = 𝐴(𝐹, 𝑅, 𝑃, 𝐺) + 𝜖 (1) 

där 𝐹 är familjefaktorer som föräldrars utbildningsnivå, 𝑅 är skolresurser, 𝑃 är individfaktorer 

som exempelvis kön och 𝐺 symboliserar mängden datorspel samt om det är single- eller multi-

player spel. Slumptermen 𝜖 fångar ej observerade variabler som påverkar akademiska 

framgångar.   

 

En individs akademiska framgång bestäms av två termer. Den första termen består av exogena 

variabler som exempelvis kön och sociala faktorer som föräldrars bakgrund och skolkvalité. 

Den andra termen visar individens ansträngning för att lära sig. Ansträngningen mäts genom 

att se hur individen engagerar sig i aktiviteter som gynnar akademiska prestationer. Individer 

allokerar sin tid utanför skolan mellan ett antal olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter är 

idrotta, vara med vänner, göra läxor, spela digitala spel et cetera. För att förenkla analysen 

normaliseras den tillgängliga tiden utöver skoltid till ett och tiden som spenderas på aktivitet j 

noteras av 𝑡𝑗.  

𝐴 = 𝑓(𝐹, 𝑅, 𝑃) + ∑ ℎ𝑗(𝑡𝑗)

𝐽

𝑗=1

 𝑑ä𝑟 ∑ 𝑡𝑗 = 1

𝐽

𝑗=1

  

 

 

(2) 

Funktionerna ℎ𝑗(∙) är konkava och beror på aktivitet j eftersom vissa aktiviteter har större nytta 

för akademiska färdigheter än andra. Konkaviteten av funktionen ℎ𝑗(∙) innebär att funktionen 

ökar för små mängder av 𝑡𝑗 men minskar vid stora värden av 𝑡𝑗 efter maxpunkten 𝑝𝑗. Intuitionen 

bakom detta är att den marginella nyttan av en aktivitet ökar fram tills ett maxvärde, därefter 

har aktiviteten en negativ effekt på skolresultaten. Att läsa läxor har troligtvis en hög nytta för 

skolprestationer, men efter en viss tid blir eleven trött och kan inte ta in mer information och en 

ytterligare timme läxläsning påverkar skolprestationer negativt. Lokaliseringen av maxpunkten 

skiftar mellan olika aktiviteter beroende på aktivitetens nytta för skolresultat. Exempelvis når 

individen maxpunkten för tv-tittande tidigare än maxpunkten för läxläsning.  
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3.2. Individens tidsallokering 

Frekvensen av att spela spel anges av 𝐺 och bestäms av individens tidsallokerings beslut. Det 

kan antas att 𝐺 bestäms utifrån endogena variabler. 𝐺 influeras troligtvis av variabler som också 

påverkar skolresultatet som både är kontrollerbara och okontrollerbara. Beslutet att spela kan 

bero på individens spelbegåvning, preferenser av nöje, familjekultur och så vidare. Variablerna 

som bestämmer individens spelvanor kan sammanfalla med de variabler som bestämmer 

utbildningsproduktionsfunktionen och därför anges individernas beteende separat.  

 

𝐺 = 𝐺(𝐴, 𝐹, 𝑅, 𝑃) 

 

 

(3) 

4. Data  
Analyserna i denna studie baseras på enkäter och kognitiv data från ”Programme for 

International Student Assesment” (PISA) som tillhandahålls av OECD. PISA är en 

utbildningsstudie som regelbundet studerar kunskaperna i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap bland 15-åringar i olika länder (Skolverket, 2013). Syftet med studien är att 

mäta kunskap samt att utvärdera skillnader mellan olika utbildningssystem. Den första PISA 

studien ägde rum år 2000 och har sedan dess utförs i cykler om tre år. Matematik, läsförståelse 

och naturvetenskap inkluderas i samtliga test, men varje omgång fokuserar särskilt på ett av 

dessa ämnen. PISA 2012 fokuserar på matematik och därför finns det fler mått vars syfte är att 

mäta den matematiska förmågan. En sammanställning över samtliga variabler som används i 

denna studie finns i tabell 9 och 10 i bilaga 1.  

 

4.1. Vad PISA testet ska mäta 
PISA syftar till att undersöka hur olika utbildningssystem påverkar 15-åringars kunskap i 

färdigheter som anses vara viktiga i vuxenlivet (Skolverket, 2013). De ämnen som PISA 

undersöker är matematik, läsförmåga och naturvetenskap. Dessa ämnen bidrar i någon form till 

kunskaper som är betydande i livet. Ett återkommande uttryck i målbeskrivningen är att 

kunskaper i respektive ämne främjar reflekterande och engagerade medborgare.  

 

Den matematiska delen är utformad för att se hur eleverna kan formulera, använda och tolka 

matematik i olika sammanhang. För att prestera bra krävs det att eleven kan föra matematiska 

resonemang och använda matematiska begrepp och procedurer. Uppgifterna innebär att eleven 
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ska beskriva, förklara och förutsäga fenomen. Matematiskt tänkande hjälper individen att göra 

välgrundade bedömningar och fatta konstruktiva beslut.   

 

Läsförståelsen är fokuserad på att mäta hur eleven kan använda läsning som verktyg för att 

förstå, tolka och reflektera över olika texter. Det är mindre fokus på grundläggande läsförmåga 

vilket innebär att uppgifterna är utformande för att mäta hur eleven uppfattar, tolkar och 

reflekterar över texter. Givetvis är det lättare att reflektera över texter om individen har goda 

läskunskaper men målet med PISA:s läsförståelsetest är att se hur eleven kan använda sin 

läsförmåga för att uppnå egna mål, utveckla kunskaper och sin potential för att delta i samhället.  

 

Naturvetenskap ska mäta i vilken utsträckningen en person kan använda naturvetenskap för att 

identifiera frågor, skaffa sig kunskap samt använda kunskapen för att förklara 

naturvetenskapliga fenomen. Denna del vill se hur eleven förstår naturvetenskap och teknik 

samt dess påverkan på samtiden i termer av vår fysiska, intellektuella och kulturella miljö. Detta 

kräver att individen besitter kunskap om naturvetenskap samt kan använda begrepp och teori 

för att förklara omvärlden. Goda kunskaper och förmåga att tillämpa naturvetenskap är 

förknippat med reflekterande och engagerade medborgare.  

 

4.2. Urval, utförande och enkätfrågor i PISA testet 
I studien deltar totalt 65 länder (eller regioner) varav 34 av dem är OECD länder (Skolverket, 

2013). Omkring 510 000 elever deltog i PISA 2012 och ska representera 28 miljoner 15-åringar 

i de 65 ländernas skolor. Stickprovet i PISA testen är noggrant utformat för att varje land ska 

ha ett representativt urval av elever. PISA använder en två-stegs stratifikationsteknik för att få 

ett representativt urval. I det första steget dras ett slumpmässigt urval av skolor och i det andra 

steget dras ett slumpmässigt urval av elever. För att undvika bias i form av frånvaro måste en 

skola ha en deltagarnivå på minst 80 procent bland eleverna för att få vara en del av PISA 

studien. I  PISA 2012 genomfördes testet med hjälp av papper och penna men en del av 

stickprovet gjorde ett kompletterande test digitalt i läsförståelse och matematik. Ämnena är 

uppdelade i olika kluster för att kunna mäta olika färdigheter. Exempelvis är matematikfrågorna 

kategoriserade utifrån följande innehåll: förändring och samband; rum och form; kvantitet; 

osäkerhet. Frågorna är av varierande svårighetsgrad för att kunna ordna elevernas kunskap efter 

en sex-gradig skala.  
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Svaren från PISA testen benämns som kognitiv data. Testresultaten i PISA anges inte direkt i 

poäng från provet utan resultatet viktas och normeras enligt ett antal statistiska modeller. Syftet 

med PISA testen är att få en bild av målpopulationens, 15-åringars, kunskap snarare än 

individuella resultat (Monseur & Adams, 2009). Därför använder sig PISA av vikter och olika 

statistiska modeller för att utesluta bias samt få jämförbara resultat över tid. PISA-data 

bearbetas enligt en blandad logistisk modell som appliceras i en generaliserad form av den så 

kallade Rasch-modellen (Programme for International Student Assessment & Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2009). Elevernas testresultat anges i sannolika 

värden, vilket baseras på den poäng som de sannolikt skulle få, givet elevens kunskap och 

frågans svårighetsgrad. För att skapa jämförbara resultat mellan olika årgångar viktas svaren 

varje omgång och mellan varje land. Resultaten normaliseras kring ett medelvärde på 500 poäng 

och en standardavvikelse på 100 poäng för samtliga deltagarländer. 

 

Eleverna utför provet under två timmar. I samband med testet får eleverna en elevenkät som 

innehåller 66 alternativt 67 bakgrundsfrågor om bland annat ålder, fritidsintressen, inställning 

gentemot matematik et cetera. Föräldrar fyller i en enkät om bakgrundsfrågor som utbildning, 

yrke och engagemang i skolan och varje skola får en enkät om skolresurser såsom lärartäthet 

och användning av IT. 

 

Det finns ett flertal frågor som berör elevernas användning av informationsteknologi och spel. 

Den svenska versionen av PISA-enkäten frågar huruvida eleven spelar single-player spel eller 

online-spel utanför skolan, se tabell 1. Multi-player spelande kan till viss del ske offline, men 

det mesta multi-player spelandet sker oftast online i samarbete med eller mot någon annan 

spelare. Därmed kan observationerna från PISA testet användas för att mäta multi-player 

spelares skolresultat. En viktig fråga är definitionen av vad som räknas som spel. På det viset 

som frågan är utformad i PISA testet är det svårt att urskilja specifika plattformar. Svaret beror 

på vad respondenten uppfattar som spel. Forskningsfrågan kan inte specificeras att endast 

innefatta tv eller datorspel eftersom har spel blivit allt vanligare och mer avancerade på andra 

plattformar. Mobilspel kan uppfattas som ett single- eller multi-player spel och därför 

inkluderas samtliga former av digitala spel i denna studie. Den specifika forskningsfrågan som 
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denna studie vill undersöka huruvida single-player spelande skiljer sig från multi-player 

spelande i den akademiska produktionsfunktionen. 

 

Tabell 1: Frågor som rör individens spelvanor  

Kod Fråga Svarsalternativ 

IC08Q01 Hur ofta använder du en dator att spela 

spel för en spelare utanför skoltid? 

 

1. Aldrig eller nästan aldrig 

2. En eller två gånger i månaden 

3. En eller två gånger i veckan 

4. Varje dag eller nästan varje dag 

5. Varje dag 

 

IC08Q02 Hur ofta använder du en dator för att 

spela online-spel utanför skoltid? 

 

4.3. Det svenska stickprovet 
Stickprovet består av totalt 4736 antal elever där 50,21 procent är flickor (2377 stycken) och 

49,79 procent är pojkar (2358 stycken). Dessa elever är fördelade på 290 skolor varav 16,62 

procent av eleverna går på friskolor och 83,38 procent på kommunala skolor. Placeringen av 

skolor sträcker sig mellan mindre ort till större stad där de flesta elever, 63,22 procent, går på 

en skola som är belagd i en tätort med mer än 15,000 invånare.   

 

För att förenkla analysen av spelvanor grupperas tidsintervallen i tre grupper. ”Icke-spelarna” 

spelar ingenting, ”Sällan” spelar en gång i månaden eller någon gång i veckan och ”Ofta” spelar 

varje dag eller nästan varje dag.  Bland eleverna är det 46,48 procent som uppger att de aldrig 

eller nästan aldrig spelar single-player spel. Här är det en distinkt könsskillnad där 66,41  

procent av flickorna respektive 25,38 procent av pojkarna tillhör gruppen icke-spelare. Ju 

intensivare spelandet är desto mer ökar könsskillnaden. Endast 2,34 procent av flickorna uppger 

att de spelar single-player spel varje dag jämfört med 23,90 procent av pojkarna. Multi-player 

spelare visar på ett liknande resultat med större könsskillnader mellan spelare och icke-spelare. 

Bland flickorna är det 69,14 procent som uppger att de aldrig spelat multi-player spel och 18,74 

procent av pojkarna har aldrig spelat multi-player spel. Motsvarande single-player spelande är 

det endast 2,43 procent av flickorna som spelar varje dag och 36,97 procent av pojkarna som 

spelar multi-player spel varje dag. Med båda könen inräknade är det 44,47 procent som aldrig 
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spelat multi-player spel. Korrelationen mellan single-player spelande och multi-player spelande 

är 62 procent, vilket innebär att det är sannolikt att en individ som spelar en speltyp troligtvis 

spelar den andra.   

 

Tabell 2: Spelvanor bland elever 

 Single-player spelare  Multi-player spelare 

Icke-spelare 2010 

(46,48 %) 

1934 

(44,47 %) 

Sällan 1308 

(30,25 %) 

1032 

(23,73 %) 

Ofta 1006 

(23,26 %) 

1383 

(31,8 %) 

Tabellen beskriver antalet icke, sällan och ofta spelare för single respektive multi-player spelare i stickprovet. 

Andelen anges i procent i parentesen i varje kategori.  

 

Spelfrekvens och speltyp skiljer sig mellan könen. Övriga individ- eller familjevariabler har 

inte någon betydelsefull förklaringsgrad för spelande, se tabell 11 i bilaga 1. Bröder förklarar 

endast 2,06 procent av variationen för både single-player och multi-player spelande. Systrar har 

i båda spelgrupperna en negativ korrelation på -1,67 respektive -2,99 procent. Föräldrars 

utbildning i antal år har en svag men positiv korrelation med spelande. Till skillnad från tidigare 

studiers resultat verkar föräldrars utbildning inte ha en negativ påverkan på spelvanor. Sett till 

hushållens välstånd ter det sig att eleverna spelar mer i familjer med större förmögenhet. Detta 

är också i kontrast mot tidigare resultat där slutsatsen är att spelande sker i högre grad i fattigare 

familjer i höginkomst länder.  

 

I fråga om spelkonsol, internet samt datorer har stickprovet god tillgång till samtliga ägodelar. 

Ungefär 84,54 procent äger en spelkonsol, 96,60 procent har en dator och 97,19 procent har 

tillgång till internet. Ett förbryllande resultat är den negativa relationen mellan spelande och 

tillgång till internet och konsolägande. Ett korrelationstest visar på en liten negativ korrelation 

mellan single- och multi-player spelade gentemot internet och konsolägande. Detta kan spegla 

att många individer har tillgång till, men använder inte, dessa ägodelar.  
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Testpoängen i PISA är normaliserad kring 500 poäng vilket innebär att Sverige ligger under 

snittet i samtliga ämnen10. Flickor tenderar att ha bättre poäng än pojkar i framförallt 

läsförståelse, där det i snitt skiljer 51 poäng. Tidigare studier menar att pojkar tenderar att ha 

högre testresultat än flickor i matematik och att denna skillnad förklaras av att pojkar och flickor 

spelar olika spel (Algan & Fortin, 2015). Detta är en hypotes som inte stämmer för det svenska 

stickprovet då flickorna tenderar att ha högre poäng i samtliga ämnen. Samtidigt stämmer 

övriga företeelser kring spelbeteende där pojkar tenderar att spela mer och i högre grad än 

flickor.  

 

Tabell 3: Medelpoäng i PISA-studien 

 Total medelpoäng  Medelpoäng pojkar Medelpoäng flickor 

Matematik 478 477 480 

Läsförståelse 483 458 509 

Naturvetenskap 485 481 489 

Sammanställning över medelpoäng för hela stickprovet och respektive kön.  

 

Enligt tabell 4 är medelpoängen högre för icke-spelare jämfört med spelare i samtliga ämnen. 

Däremot är inte fallet detsamma om poängen analyseras mellan aldrig/sällan/ofta spelare, se 

tabell 5. Detta bekräftar det inverterade U-sambandet som tidigare studier funnit. De som spelar 

sällan har sannolikt högre testresultat jämfört med likvärdiga individer som inte spelar alls eller 

som spelar ofta, vilket kan ses i matematik- och naturvetenskapsresultatet för single-player 

spelare. Sambandet är svagare, eller stämmer inte för övriga grupper. Medelpoängen för 

läsförståelse är högst i gruppen icke-spelare för båda speltyper och i naturvetenskapsresultat är 

det elever som ofta spelar multi-player spel som har det högsta resultatet.  

  

                                                             
10 Medelvärdet för OECD länder i matematik är 499 poäng, 497 poäng i läsförståelse och 501 poäng i 

naturvetenskap. 
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Tabell 4: Jämförelse mellan spelare och icke-spelares medelpoäng på PISA testet 

 Single-player spelare Multi-player spelare 

Spelar inte  Spelar Spelar inte Spelar 

Matematik 482 475 482 476 

Läsförståelse 501 470 504 469 

Naturvetenskap 489 481 490 482 

Översikt av medelvärde för elever i respektive ämne mellan spelare och icke-spelare samt olika speltyper.  

 

Tabell 5: Jämförelse mellan single- och multi-player spelares medelpoäng på PISA testet 

 Single-player spelare Multi-player spelare 

Aldrig Sällan Ofta Aldrig Sällan Ofta 

Matematik 482 490 482 482 486 487 

Läsförståelse 501 494 473 504 495 475 

Naturvetenskap 489 497 492 490 493 496 

Översikt av medelvärde för elever i respektive ämne mellan spelare och icke-spelare, speltyper samt olika 

tidsintervall.  

 

5. Metod 
Analysen utförs med hjälp av minsta kvadratmetoden där sannolika värden från PISA testet är 

den beroende variabeln. Först redovisas den ekonometriska modellen som används i analysen. 

Eftersom den beroende variabeln, testpoäng, bygger på sannolika värden beskrivs bakgrund 

och tillvägagångssätt för att hantera sannolika värden. Sedan beskrivs olika former av 

ekonometriska problem som kan uppstå i analysen.   

 

5.1. Ekonometrisk modell 
Modellens uppgift är att återge den akademiska produktionsfunktionen i termer av 

individparametrar och skolparametrar. Föremål som kan tänkas påverka den akademiska 

produktionsfunktionen inkluderas i modellen. Den slutgiltiga ekonometriska modellen kan 

uttryckas:  
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𝑇𝑒𝑠𝑡𝑝𝑜ä𝑛𝑔𝑖 = ∑(𝛽𝑗
𝑠𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑖𝑗 + 𝛽𝑗

𝑚𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑖𝑗) + 𝜷′𝑿𝑖 + 휀𝑖

𝐽

𝑗=1

 (4) 

 

där single-player och multi-player är dummyvariabler för spelintervall 𝑗 och individ 𝑖. 𝑿𝑖 är en 

vektor med kontrollvariabler som kön, socioekonomisk bakgrund, föräldrars bakgrund samt  

skolvariabler och 휀𝑖 är slumptermen. De parametrar som ska skattas är koefficienten för single-

player spelande, 𝛽𝑗
𝑠, och koefficienten för multi-player spelande, 𝛽𝑗

𝑚. Eftersom spelande är 

uppdelat i kategorier för respektive tidsintervall används dummyvariabler. Icke-spelarna 

används som referenskategori och dummyvariabler skapas för individer som spelar sällan eller 

ofta och jämförs med icke-spelare. För varje ämne sker separata regressioner med matematik, 

läsförståelse eller naturvetenskap som beroende variabel och de oberoende variablerna som 

anges av ekvation (4). De oberoende variablerna i den aktuella ekonometriska modellen är av 

exogen karaktär förutom behandlingsvariablerna som kontrollerar individens spelvanor. 

 

5.2. Modeller för kunskapstest och applikation på PISA-studien 
Resultaten i PISA testet anges i sannolika värden vilket inte är att missta med antal poäng på 

testet. I ett kunskapstest kan sannolika värden användas för att göra en bedömning av 

målpopulationsens kunskaper. Kunskap är exempel på en latent variabel11 som kan observeras 

genom olika former av test. Dessa tester använder i många fall modeller som tilldelar individer 

sannolikheten att svara rätt eller fel på en fråga.  

 

Item response theory (IRT) syftar till att beskriva design, analys samt poängsammanställning 

av test som mäter variabler av latent slag. IRT beskriver sannolikheten att en individ svarar rätt 

på en fråga är, utifrån ett antal givna individ- och frågeparametrar. Personer med lägre 

förmåga/kunskap har mindre chans att svara rätt, och personer med högre förmåga/kunskap har 

större sannolikhet att svara rätt. Rasch-modellen är en IRT modell som används för att analysera 

data av kategorisk natur. Sannolikheten att en person svarar rätt är en logistisk funktion av 

individ- och frågeparametrarna. Exempel på individparametrar är egenskaper som kunskap 

respektive svårighetsgraden på frågan.  En generell form av Rasch-modellen kan uttryckas som: 

                                                             
11 En latent variabel är en icke-observerbar variabel.  
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Pr{𝑋𝑛𝑖 = 1} =
𝑒𝛽𝑛−𝛿𝑖

1 + 𝑒𝛽𝑛−𝛿𝑖
 

(5) 

 

där 𝛽𝑛 är individ 𝑛:s kunskap och 𝛿𝑖 är fråga 𝑖:s svårighetsgrad. 𝑋 = 1 innebär ett rätt svar och 

𝑋 = 0 anger ett felaktigt svar (Programme for International Student Assessment & 

Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009). Om individens kunskap är 

lika stor som svårighetsgraden är sannolikheten 0,5 att individen svarar rätt på frågan.  

 

Modellen som används i PISA testet för att beräkna sannolika värden är en variant av Rasch-

modellen (Adams, Wilson, & Wang, 1997; Programme for International Student Assessment 

& Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014). I modellen beskrivs 

frågor (items) av ett givet set av okända parametrar, 𝜉, och en individs kunskap/prestation, 𝜃.  

Modellen är en blandad modell av både fasta och slumpmässiga effekter och individens 

kunskap 𝜃, är slumpmässig. Den applicerade modellen som används i PISA uttrycks: 

 

Pr(𝑋𝑖𝑗 = 1; 𝑨, 𝑩, 𝜉|𝜽) =
exp (𝒃𝑖𝑗𝜃 + 𝒂𝑖𝑗

𝑇 𝜉)

∑ exp (𝐾
𝑘=1 𝒃𝑖𝑗𝜃 + 𝒂𝑖𝑗

𝑇 𝜉)
 

(6) 

 

där A är en designmatris som visar relationen mellan frågeparametrar och modellen, 

poängmatrisen B beskriver relationen mellan frågor och olika dimensioner av egenskaper. 

Dimensioner av egenskaper kan ses som ett plan där individerna placeras utifrån deras 

testresultat. Svarspoängen sammanställs i en poängvektor b, och svarskombinationer som utgör 

A anges av designvektorerna a. Modellen ligger till grund för hur individer rangordnas efter 

egenskaper, kunskap samt svårighetsgraden på frågan. Djupare förklaring och härledning av 

modellen beskrivs i PISA:s tekniska rapport (2012). 

 

Modellen i PISA är en blandad modell, som består av både fasta- och slumpmässiga effekter. 

Den latenta variabeln, kunskap, är slumpmässig och varierar i modellen som PISA använder 

vilket är orsak till flera dragningar bör utföras för att få ett korrekt resultat. Istället för att 

bestämma individens kunskap estimeras en sannolikhetsfunktion för att individen har 



22 

 

kunskapen, 𝜃 (Adams et al., 1997). Varje dragning har sitt eget medelvärde och sin egen 

variation. Detta är orsaken till att testresultatet i PISA testen anges i fem sannolika värden för 

varje ämne. Dessa sannolika värden är inte optimerade för att läsas som individuella elevers 

testresultat.  

 

Sammanfattningsvis är poängen som anges i PISA testet inte testpoäng, utan sannolika värden 

som visar den poängen som individen sannolikt får givet frågans svårighetsgrad och individens 

kunskap. Det är viktigt att ta hänsyn till detta vid analys av PISA-data för att inte misstolka 

resultatet. Den testpoäng som används för analys i denna studie är en sammanvägd poäng av de 

sannolika värdena för respektive ämne. I denna studie används ett program som är utformat för 

att estimera en latent variabel med flera sannolika värden. Programmet följer Rubins (1987) 

metod för att estimera latenta variabler och är skapat av Kevin Macdonald. För varje sannolikt 

värde görs en regression som sedan viktas samman med övriga regressioner till ett sammanlagt 

testresultat. 

 

5.3. Vikter 
I och med att samplingen av stickprovet sker i två steg kan en analys utan vikter leda till 

felaktiga resultat (Programme for International Student Assessment & Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2009). Vikter används i PISA-analysen för att 

kompensera för att olika studenter har olika sannolikheter att bli samplade. Först samplas 

skolorna som ska delta, och därefter ett antal elever. Varken elever eller skolor har samma 

sannolikhet att bli valda som vid en simpel sampling där hela målpopulationen ingår i 

stickprovsprocessen. En tvåstegs-sampling har en sämre täckning av målpopulationen än en 

simpel sampling med samma antal individer. Bakgrunden till detta är att individer inom samma 

skola, eller samma område antas vara mer lika än elever från andra skolor och områden eftersom 

en tenderar att välja skolor i närheten av bostaden. Studenter från samma skola kan inte värderas 

som oberoende observationer. Vikterna tar hänsyn till individers och skolors sannolikhet att bli 

inkluderade i studien. Har en individ en större sannolikhet att inkluderas får denna en lägre vikt 

än en individ med låg sannolikhet att väljas. Både skolor och individer viktas. Vikten ska 

kompensera för sannolikheten att bli vald, men även för bias i form av frånvarande 

individer/skolor samt individer/skolor som vägrar att delta.   
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I vissa deltagarländer är vikterna av liten betydelse men analys utan vikter tenderar att 

underskatta standardfelen vilket kan leda till att icke signifikanta värden tolkas som 

signifikanta. En viktad analys försäkrar att analysen ger korrekt ett populationsestimat utan bias. 

I denna studie används de vikter som följer med datasetet från PISA. Vikterna Balanced 

Repeated Replication, Fay’s adjustment samt elevvikter tillämpas i analysen.  

 

5.4. Ekonometriska problem 
Liksom samtliga statistiska undersökningar finns det risk för bias i form av opålitliga svar, 

uteblivna svar eller att respondenten inte förstår frågan, vilket även är en stor kritik gentemot 

PISA testen. Vissa frågor uppfattas inte på samma sätt i alla länder vilket ger upphov till att 

PISA snarare mäter elevernas förståelse för frågorna snarare än deras kunskap. Givetvis finns 

det även ett problem med självifyllda enkäter, då det kan uppstå statistiska oegentligheter om 

elever inte svarar sanningsenligt. Exempelvis kan det vara svårt för en elev att göra en korrekt 

uppskattning av dess spelvanor eller svara sanningsenligt på frågor som är kopplade till någon 

form av prestige.  

 

En svårighet som är viktigt att ta hänsyn till är problem med endogenitet. Flera studier 

undersöker spelande belyser problemet med omvänd kausalitet (Anand, 2007; Gentile et al., 

2004; Skoric et al., 2009). I och med den endogena karaktären av spelvanor är det svårt att 

bestämma åt vilket håll spelade och skolresultat påverkas. Om resultatet visar på en relation 

mellan spel och testresultat kan fallet vara att individens testresultat är det som förklarar hur 

mycket individen spelar och inte tvärtom. Detta kan ge upphov till att effekterna av spelande 

över- eller underdrivs eller att resultatet feltolkas.  

 

6. Resultat 
Resultatet redovisas i tre separata regressioner där kontrollvariabler adderas i varje modell. De 

fullständiga regressionerna med alla kontrollvariabler återfinns i tabell 14 i bilaga 1. Resultatet 

anses vara robust om resultatet är okänsligt gentemot förändringar i modellen. Average 𝑅2 är 

den genomsnittliga förklaringsgraden som anges i den sammanvägda regressionen med 

sannolika värden. Alla behandlingsvariablerna är statistiskt signifikanta i den slutgiltiga 

modellen förutom kategorin ”Single-player: Ofta” i samtliga ämnen. De estimerade 
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koefficienterna har generellt liten spridning, vilket visar att resultatet är robust. I regressionen 

utgör ”Single-player: Icke-spelare” och ”Multi-player: Icke-spelare” referensgrupper vilket 

innebär att en uppskattad koefficient för sällan eller ofta-spelare jämförs med icke-spelare.   

 

6.1. Matematikresultat 
Modell 1, som endast inkluderar behandlingsvariablerna visar att spelande har en stor effekt på 

testresultatet. I modell 2 och 3 används kontrollvariabler som justerar effekten och visar på ett 

robust resultat. Variabeln ”Single-player: Ofta” har i den slutgiltiga regressionen en negativ 

relation med testresultatet. Uppskattningen är inte signifikant och det är en liten effekt relativt 

till övriga koefficienter på -0,36 poängenheter lägre än icke-spelare. Övriga estimat är statistiskt 

signifikanta och uppvisar positiva samband mellan spelande och matematikresultat. Multi-

player spelare har sannolikt ett högre testresultat i matematiktesten än övriga grupper, särskilt 

de som spelar ofta. Poängen kan uppnå upp till 16 poäng i snitt för en individ som spelar multi-

player spel ofta.   

 

Tabell 6: Regressionstabell för matematiktestet 

Variabel Matematik modell 1 Matematik modell 2 Matematik modell 3 

Single-player: Sällan 12,53* 

(3,65) 

10,19* 

(3,37) 

10,55* 

(3,43) 

Single-player: Ofta -1,02 

(5,07) 

-1,68 

(4,87) 

-0,36 

(4,96) 

Multi-player: Sällan 10,99* 

(3,89) 

10,91* 

(3,46) 

10,57* 

(3,35) 

Multi-player: Ofta 17,79* 

(4,57) 

17,05* 

(4,99) 

16,42* 

(5,00) 

Kontrollvariabler för 

individ. 

nej ja ja 

Kontrollvariabler för 

skola. 

nej nej ja 

N 4736 4492 4466 

Average 𝑹𝟐 0,013 0,110 0,129 

Översikt över regressionskoefficienter i matematik regressionen med tre olika specifikationer. Single-player: Icke-

spelare samt Multi-player: Icke-spelare används som referensgrupper. Standardfelet för varje koefficient anges i 

parentesen nedan respektive koefficient. * anger om variabeln är statistisk signifikant om 𝑝 < 0,05. De 

fullständiga regressionerna finns i bilaga 1.  
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6.2. Läsförståelse 
I regressionen utan kontrollvariabler tycks det endast vara ”Single-player: Sällan” som är 

statistiskt signifikant men i den slutgiltiga modellen är samtliga behandlingsvariabler 

signifikanta förutom ”Single-player: Ofta”. Båda speltyperna visar på fördelar med att spela 

och läsförståelse. ”Multi-player: Ofta” visar på bäst resultat och ”Single-player: Ofta” visar på 

lägst nytta av samtliga grupper. Trots det har elever som ofta spelar single-player spel sannolikt 

3,2 poäng bättre än en icke-spelare men resultatet är inte statistiskt signifikant. Läsförståelse är 

den minst robusta ämnet, där koefficienten för ”Multi-player: Ofta” kan variera med ∓ 25,04 

poäng beroende på vilka variabler som inkluderas i modellen.  

 

Tabell 7: Regressionstabell för läsförståelsetestet  

Variabel Läsförståelse modell 1 Läsförståelse modell 2 Läsförståelse modell 3 

Single-player: Sällan 11,65* 

(4,34) 

11,77* 

(4,17) 

12,20* 

(4,32) 

Single-player: Ofta -3,05 

(5,74) 

1,83 

(5,59) 

3,20 

(5,66) 

Multi-player: Sällan 6,02 

(5,21) 

13,11* 

(4,60) 

12,55* 

(4,58) 

Multi-player: Ofta -7,56 

(5,54) 

17,39* 

(5,78) 

16,49* 

(5,93) 

Kontrollvariabler för 

individ. 

nej ja ja 

Kontrollvariabler för 

skola. 

nej nej ja 

N 4736 4492 4466 

Average 𝑹𝟐 0,007 0,154 0,172 

Översikt över regressionskoefficienter i läsförståelse regressionen med tre olika specifikationer. Single-player: 

Icke-spelare samt Multi-player: Icke-spelare används som referensgrupper. Standardfelet för varje koefficient 

anges i parentesen nedan respektive koefficient. * anger om variabeln är statistisk signifikant om 𝑝 < 0,05. De 

fullständiga regressionerna finns i bilaga 1. 

 

6.3. Naturvetenskap 
Spelande har en positiv relation med naturvetenskapspoängen i båda speltyperna. Bäst presterar 

multi-player spelare som spelar ofta, de har sannolikt 20,06 poäng högre än icke-spelare. 

Relationen är svagare bland ”Single-player: Ofta” som i snitt presterar 4,77 poängenheter högre 

än icke-spelare. Denna variabel är inte statistiskt signifikant, liksom motsvarande variabler i 

regressionerna för matematik och läsförståelse.  
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Tabell 8: Regressionstabell för naturvetenskapstestet 

Variabel Naturvetenskap modell 

1 

Naturvetenskap modell 

2 

Naturvetenskap modell 

3 

Single-player: Sällan 14,42* 

(4,12) 

12,03* 

(3,93) 

12,33* 

(3,95) 

Single-player: Ofta 3,21 

(5,75) 

3,52 

(5,48) 

4,77 

(5,60) 

Multi-player: Sällan 12,10* 

(4,39) 

13,20* 

(3,89) 

12,92* 

(3,76) 

Multi-player: Ofta 18,73* 

(5,22) 

20,63* 

(5,55) 

20,06* 

(5,55) 

Kontrollvariabler för 

individ. 

nej ja ja 

Kontrollvariabler för 

skola. 

nej nej ja 

N 4736 4492 4466 

Average 𝑹𝟐 0,014 0,121 0,137 

Översikt över regressionskoefficienter i naturvetenskaps regressionen med tre olika specifikationer. Single-player: 

Icke-spelare samt Multi-player: Icke-spelare används som referensgrupper. Standardfelet för varje koefficient 

anges i parentesen nedan respektive koefficient. * anger om variabeln är statistisk signifikant om 𝑝 < 0,05. De 

fullständiga regressionerna finns i bilaga 1. 

 

6.4. Övriga kontrollvariabler 
Kontrollvariablerna i regressionen har valts utifrån deras bidrag till den akademiska 

produktionsfunktionen, se tabell 14 i bilaga 1. Variablerna anses vara exogena och syftar till att 

förklara vilka faktorer som kan påverka en individs testresultat. Den akademiska 

produktionsfunktionen, som anges av ekvation (2), visar att en individs akademiska framgång 

bestäms av individfaktorer, familjefaktorer, skolfaktorer och elevens ansträngning som 

observeras genom aktiviteter utanför skolan.  Bakgrundsvariablerna som inkluderas i modell 2 

och 3 syftar till att motsvara termerna i den akademiska produktionsfunktionen. PISA mäter 

även variabler som elevens öppenhet för problemlösning, nervositet för matematik samt 

rapportering kring förseningar till lektion. Dessa variabler har troligtvis en hög korrelation med 

testresultatet, men inkluderas inte på grund av deras endogena karaktär samt för att undvika 

bias i form av ej sanningsenliga svar.  

 

Modell 1 innehåller inga kontrollvariabler men modell 2 inkluderar individfaktorer såsom kön 

och ålder samt familjevariabler. Familjeförhållanden som antas påverka individens akademiska 

framgång beskrivs av syskon, födelseland, föräldrars utbildning samt hushållets tillgångar som 

mäts i ett index över ägodelar. Enskilda ägodelar såsom dator eller anslutning till internet 
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inkluderas ej eftersom de ingår i variabeln ”index över ägodelar”12. Föräldrarnas utbildning 

förväntas att ha en positiv relation med testresultat samt hushållets tillgångar. Elevens 

födelseland är av stor vikt. En elev som är född i Sverige kan uppnå en skillnad upp till 38,5 

poäng i läsförståelsetestet. Elevens kön är en annan variabel som är av stor vikt för resultatet. I 

det observerade läsförståelsetestet är poängen sannolikt -58 poäng sämre för en pojke.  

 

Modell 3 inkluderar samtliga bakgrundsvariabler, både individ-, familje- och skolfaktorer. 

Bland skolvariablerna tycks skolans placering ha en stor påverkan på individens testpoäng samt 

hur stor klassen är. Förväntningarna på klasstorlek går i båda riktningar och därför inkluderas 

en kvadrerad variabel av klasstorlek för att fånga upp båda effekterna. En större klass kan dels 

innebära mindre lärartid, eftersom det är färre lärare per elev, men samtidigt finns det fler elever 

som kan hjälpa varandra. Resultatet visar på effekter som går åt båda riktningar. Variabeln som 

fångar det icke-linjära sambandet visar en positiv effekt stora klasser, medan den linjära 

variabeln redogör för de negativa effekterna antalet elever i en klass. Med hjälp av 

standardavvikelsen för de beroende och oberoende variablerna kan normaliserade koefficienter 

beräknas för de kontinuerliga variablerna. Klasstorleken i både linjär och kvadrat form tycks ha 

en större påverkan på matematikresultatet än läsförståelse eller naturvetenskap enligt tabell 15 

i bilaga 1. 

 

7. Diskussion och slutsats 
Resultatet både bekräftar och går emot tidigare studier. Det första antagandet, att single-player 

spel har en positiv effekt på testresultat, bekräftas enligt resultatet men det finns ingen statistiskt 

säkerhetsställd effekt av att ofta spelare presterar sämre än sällan och icke-spelare i matematik. 

Varken naturvetenskap eller läsförståelse har en negativ relation med ”Single-player: Ofta” 

vilket inte är ett förväntat resultat. Daurich (2012) argumenterar för ett inverterat U-samband 

som endast återfinns i single-player spelares matematikresultat. Denna studie använder grövre 

tidsenheter i termer av ”aldrig”, ”sällan” och ”ofta”, medan Daurich (2012) studerar elevers 

spelvanor i timmar. Uppdelningen av tidsintervallen kan det ge upphov till snedvridna resultat 

om det är stor variation inom en tidskategori. Om nästan varje dag spelare och varje dag spelare 

presterar väldigt olika och i olika riktningar kan det uppskattade resultatet ge en missvisande 

bild och det kan också vara orsaken till att U-sambandet inte uppenbarar sig i övriga 

                                                             
12 Se bilaga 2 för mer ingående beskrivning kring vad som ingår i index av ägodelar.  
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spelkategorier. Det är troligt att det är en stor variation inom kategorin ”Varje dag”, vilket 

dessvärre inte kan undersökas närmare med det tillgängliga datamaterialet. Vidare hävdar 

Daurich (2012) att spel har en positiv effekt upp till den femte speltimmen för pojkar och tredje 

speltimmen för flickor. Denna studie har inte studerat könsskillnader närmare eller hur dessa 

påverkas av spelande, men det tycks det vara så att flickor generellt presterar bättre än pojkar i 

det svenska stickprovet.  

 

Det andra antagandet påstår att multi-player spelande alltid har en negativ effekt på 

testresultatet, vilket denna studie inte finner något stöd för. I både läsförståelse och 

naturvetenskap är det motsatt resultat, att ju mer en individ spelar, desto högre testpoäng är det 

sannolikt att denna individ har. Det kan vara så att multi-player spel har utvecklats, och att 

sådana spel numera innehåller fler moment som tränar individen att lösa problem eller kräver 

en viss nivå av läsförmåga för att spelaren ska lösa ett spelmoment. Resultatet kan också bero 

på hur frågan är ställd. En förklaring till det motstridiga resultatet kan vara att enkäterna i 

deltagarländerna mäter olika saker, och att den svenska populationen inkluderar andra spel än 

populationer från andra länder. I det engelska enkäthäftet frågas individen om hen spelar single-

player spel eller samarbetsspel, medan i det svenska enkäthäftet frågas det huruvida eleven 

spelar single-player spel eller online-spel. Den engelska frågan syftar till samarbetsspel, vilket 

inte är detsamma som online-spel. Samarbetsspel kan spelas offline, i form av att två eller fler 

individer befinner sig i samma rum men samarbetsspelande sker i största grad online. Begreppet 

samarbetsspel utesluter även andra spel som sker online, men ej i samarbete med andra. 

Målpopulationen i olika länder kan uppfatta frågan annorlunda beroende på översättningen. De 

engelskspråkiga respondenterna svarar endast om de spelar spel som World of Warcraft, som 

antas ha mer negativ effekt på skolresultat än andra speltyper, medan den svenska populationen 

även inkluderar andra sorters spel som sker online. Stora delar av e-sportsvärlden spelar spel 

som inte har några inslag av samarbete, men dessa spel räknas ändå som multi-player och 

online-spel. Dessa spel kräver ofta hög spatial förmåga och kan tänkas sig att ha en positiv 

effekt på den akademiska produktionsfunktionen.  

 

Spelande har bland gruppen sällan-spelare i samtliga ämnen en positiv effekt, där den starkaste 

effekten är bland sällan-spelare och naturvetenskapsresultat. Tidigare studier har mest stöd för 

ett positivt samband mellan spelande och matematiska förmågor. Forskningen har inte 
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fokuserat på, och har inte heller några exaktare förklaringar till, varför spelande skulle vara 

positivt för läsförståelse och naturvetenskap. Spel utvecklas ständigt, och utbredningen av olika 

spelgenrer kan vara en förklaring för hur spel tränar olika egenskaper och färdigheter. 

Rollspelsorienterade spel (RPG), exempelvis spel ur Elder Scrolls serien, innehåller stora 

detaljrika världar med många historier som kan upplevas. Spelaren kan välja att strunta i 

dialoger och endast utföra action- eller pusselmomenten, men syftet med rollspel är att 

individen ska leva sig in i världen. I spelen finns det möjlighet att läsa dialogrutor, böcker och 

övrig information för att maximera upplevelsen. Kerbal Space program är ett simulatorspel som 

simulerar ett rymdprogram på den fiktiva planeten Kerbin och användarens uppdrag är att 

utforska solsystemet. Spelmekaniken uppmuntrar spelaren att tänka på exempelvis 

bränsleförbrukning, hänsyn till tyngdlagar och omloppsbanor vilket troligtvis har en positiv 

påverkan på individers förmåga att tolka och redovisa naturvetenskapliga fenomen. Syftet med 

PISA:s läsförståelse och naturvetenskapliga delar är att mäta hur eleven kan använda sin 

förmåga för att engagera sig i frågor samt applicera kunskapen. Utanför många spel finns det 

användarbaserade forum och spelguider som tillåter individen att engagera sig för att lära sig 

mer om spelet och bidra med egna kunskaper hur denne löser problem.  

 

För att komma till rätta med kausalitetsproblemet är det vanligt att använda instrumentvariabler. 

Det finns svårigheter med att hitta ett instrument som påverkar spelande men inte påverkar 

testresultatet. I analys mellan flera länder hade anslutning till höghastighetsinternet varit ett 

möjligt instrument, eftersom det sannolikt har en positiv korrelation med spelade men inte 

skulle påverka skolprestationer i någon större utsträckning. I Sverige är dock internetanslutning 

någonting som finns bland 98 procent av eleverna och det går inte att urskilja 

internetuppkopplingen mellan olika individer och därför är inte internetanslutning ett lämpligt 

instrument i denna studie. För att använda instrumentvariabler krävs det ett instrument för varje 

endogen variabel. I detta fall krävs det fyra instrumentvariabler vilket inte har identifierats i 

datasetet.  

 

De skattade regressionerna visar på generella positiva effekter av spelande på testresultat, men 

i avsaknaden av instrumentvariabler eller likvärdig metod går det inte att bestämma kausaliteten 

av den positiva effekten. Spelvanor är endogena variabler, vilket innebär att det är svårt att 

kontrollera om det är spelandet som gör att en individ presterar bra på ett test. Det kan finnas 
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egenskaper hos en individ som är ej observerbara som påverkar både spelande och testresultat. 

Ett konkret exempel är problemlösning. Andra studier hävdar spelade kan stimulera och 

uppmuntra problemlösande hos en individ, men fallet kan lika gärna vara att individer som 

uppskattar och är duktiga på problemlösning väljer att spela spel med inslag av problemlösning. 

Både Algan (2015) och Daurich (2012) använder sig av metoder som kontrollerar för 

endogenitets problemet och säkerställer kausaliteten mellan spel och testresultat. De använder 

visserligen andra specifikationer på modellen för att mäta spels påverkan över tid och mellan 

länder, men båda menar på att spel påverkar testresultaten och inte tvärtom. Resultaten från 

denna studie bör ändå tolkas med stor försiktighet. Att det finns positiva effekter av spel på 

poängen i samtliga ämnen kan fastställas, men magnituden kan över- eller underdrivas. Om det 

finns egenskaper, som problemlösningsförmåga som generellt finns bland spelare ges det i 

uttryck av ofta-spelande, trots att det är problemlösningsförmågan som ger den positiva 

effekten. Om så är fallet överdrivs effekten av spelande och den är ett uttryck för en icke-

observerbar variabel.  

 

Vidare studier bör lösa kausalitetsproblemet, och även studera mer detaljerat kring hur olika 

spelgenrer påverkar akademiska och kognitiva färdigheter. Har rollspel eller historiedrivna spel 

någon påvisad positiv effekt på läsförståelse, och vilka sorters spel kan stimulera den 

matematiska förmågan? Det finns redan idag spel som är utvecklade för att förebygga 

Alzheimers eller stimulera hjärnaktivitet. Dessa spel innehåller ofta moment som är nyttiga för 

hjärnan, men är inte utformade för att underhålla. Hur skiljer sig spel med syfte att utbilda eller 

förebygga sjukdomar gentemot rekreationsspel?   

 

Med reservation för endogenitetsproblemet, fastställer denna studie att det inte finns stöd för 

att spel har en negativ påverkan på testresultat i någon större omfattning. Användning av 

digitala spel har snarare gynnsamma effekter för matematik, läsförståelse och naturvetenskap. 

Därmed finns det en positiv relation av spelande och testresultat, men det betyder inte att en 

individ bör spela mer för att prestera bättre akademiskt.  Spelande har en positiv påverkan i den 

akademiska produktionsfunktionen men att läsa läxor är troligtvis ännu bättre än att spela spel. 

Slutsatsen är att spelande inte påverkar individen negativt så tillvida att tiden inte används till 

en alternativ syssla som tillför individen högre kunskap. 
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Bilaga 1  
Tabell 9: Deskriptiv statistik över beroende variabler. 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse 

Matematikresultat 4,736 478,26 2.2554618 

Läsförståelseresultat 4,736 483,34 3.0026942 

Naturvetenskapsresultat 4,736 484,80 3.0021904 

De angivna medelvärdena och standardavvikelserna beräknas med hjälp av sannolika värden. Fem sannolika 

värden läggs samman för att få medelvärdet och standardavvikelsen  för respektive ämne. 

 

Tabell 10: Deskriptiv statistik över bakgrundsvariabler 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Single-player: 

Sällan 

4,736 0,28 0,4471554 0 1 

Single-player: Ofta 4,736 0,21 0,4090605 0 1 

Multi-player: 

Sällan 

4,736 0,22 0,4128664 0 1 

Multi-player: Ofta 4,736 0,29 0,4547388   0 1 

Ålder 4,736 15,73 0,2790043 15,25 16,25 

Pojke 4,736 0,50 0,5000483   0 1 

Syster 4,736 0,49 0,4999884 0 1 

Bror 4,736 0,52 0,4996502 0 1 

Född i Sverige 4,736 0,89 0,3075953 0 1 

Mor född i Sverige 4,736 0,77 0,4194762 0 1 

Far född i Sverige 4,736 0,76 0,4249691 0 1 

Förälders högsta 

utbildning i år 

4,496 14,12 2,308156 3 16 

Index över 

ägodelar 

4,657 0,30 0,8545302 -3,75 3,95 

Klasstorlek i 

kvadrat 

4,736 5,69 1,750248 1,69 10,89 

Klasstorlek 4,736 23,55  3,728371 13 33 

Belagd i tätort med 

mer än 15,000 inv 

4,736 0,63 0,4822632   0 1 

Skolans 

utbildningsresurser 

4,709 0,04 0,8243781 -3,04 1,98 
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Tabell 11: Korrelationstabell mellan speltyper och andra bakgrundsvariabler 

 Single-player spelande Multi-player spelande 

Syster -0,0167 -0,0299 

Bror 0,0206 0,0206 

Född i Sverige -0,0348 -0,0153 

Moder född i Sverige -0,0015 0,0038 

Fader född i Sverige -0,0026 0,0075 

Föräldrars utbildning 0,0024 0,0066 

Ha tillgång till: Internet -0,0095 -0,0110 

Ha tillgång till: Stationär dator 0,0089 0,0196 

Antal datorer 0,0473 0,0800 

Ha tillgång till: Konsol -0,0121 -0,0156 

Index över ägodelar 0,0171 0,0173 

 

Tabell 12: Modell 1 - Regression med behandlingsvariabler 

Variabel Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 

Single-player: Sällan 12,53* 

(3,65) 

11,65* 

(4,36) 

14,42* 

(4,12) 

Single-player: Ofta -1,02 

(5,07) 

-3,05 

(5,74) 

3,21 

(5,75) 

Multi-player: Sällan 10,99* 

(3,89) 

6,02 

(5,21) 

12,10* 

(4,39) 

Multi-player: Ofta 17,79* 

(4,57) 

-7,56 

(5,54) 

18,73* 

(5,22) 

N 4736 4736 4736 

Average 𝑹𝟐 0,013 0,007 0,014 

Resultat från regression med behandlingsvariabler gentemot matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Single-

player: Icke-spelare samt Multi-player: Icke-spelare används som referensgrupper. Standardfelet för varje 

koefficient anges i parentesen nedan respektive koefficient. * anger om variabeln är statistisk signifikant om 𝑝 <

0,05.  
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Tabell 13: Modell 2 - Regression med behandlingsvarialer samt kontrollvariabler för individens 

bakgrund 

Variabel Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 

Single-player: Sällan 10,19* 

(3,37) 

11,77* 

(4,17) 

12,03* 

(3,93) 

Single-player: Ofta -1,68 

(4,87) 

1,83 

(5,59) 

3,52 

(5,48) 

Multi-player: Sällan 10,91* 

(3,46) 

13,11* 

(4,60) 

13,20* 

(3,89) 

Multi-player: Ofta 17,05* 

(4,99) 

17,39* 

(5,78) 

20,63* 

(5,55) 

Ålder 15,43* 

(4,80) 

16,94* 

(5,25) 

12,54* 

(5,55) 

Pojke -8,97* 

(3,62) 

-58,30* 

(4,13) 

-16,91* 

(3,95) 

Syster 3,90 

(2,60) 

-0,32 

(2,96) 

0,51 

(2,73) 

Bror -2,09 

(2,77) 

-3,41 

(3,12) 

0,63 

(2,65) 

Född i Sverige 24,29* 

(5,89) 

38,34* 

(7,13) 

29,75* 

(7,06) 

Mor född i Sverige 17,97* 

(4,61) 

15,31* 

(4,85) 

21,82* 

(4,87) 

Far född i Sverige 14,62* 

(-4,61) 

14,14* 

(4,51) 

19,76* 

(4,68) 

Förälders högsta 

utbildning i år 

4,28* 

(0,73) 

5,65* 

(0,86) 

5,60* 

(0,79) 

Index över ägodelar 16,08* 

(2,02) 

14,74* 

(2,44) 

13,00 

(2,44)* 

N 4492 4492 4492 

Average 𝑹𝟐 0,110 0,154 0,121 

Resultat från regression med behandlingsvariabler samt kontroll variabler som kontrollerar individ- och 

familjebakgrund. Single-player: Icke-spelare samt Multi-player: Icke-spelare används som referensgrupper. 

Standardfelet för varje koefficient anges i parentesen nedan respektive koefficient. * anger om variabeln är 

statistisk signifikant om 𝑝 < 0,05.  
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Tabell 14: Modell 3 - Regression med behandlingsvarialer samt kontrollvariabler för individens 

bakgrund och skolvariabler. 

Variabel Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 

Single-player: Sällan 10,55* 

(3,43) 

12,20* 

(4,32) 

12,33* 

(3,95) 

Single-player: Ofta -0,36 

(4,96) 

3,20 

(5,66) 

4,77 

(5,60) 

Multi-player: Sällan 10,57* 

(3,35) 

12,55* 

(4,58) 

12,92* 

(3,76) 

Multi-player: Ofta 16,42* 

(5,00) 

16,49* 

(5,93) 

20,06* 

(5,55) 

Ålder 14,49* 

(4,36) 

16,06* 

(4,99) 

11,54* 

(5,25) 

Pojke -8,89* 

(3,58) 

-57,86* 

(4,12) 

-16,78* 

(3,94) 

Syster 3,16 

(2,55) 

-1,06 

(2,87) 

-0,06 

(2,66) 

Bror -2,31 

(2,80) 

-3,43 

(3,15) 

0,55 

( 2,68) 

Född i Sverige 24,18* 

(5,83) 

38,15* 

(7,20) 

29,87* 

(7,04) 

Mor född i Sverige 19,37* 

(4,52) 

17,13* 

(4,66) 

23,17* 

(4,76) 

Far född i Sverige 17,92* 

(4,20) 

17,72* 

(4,30) 

22,60* 

(4,38) 

Förälders högsta 

utbildning i år 

3,65* 

(0,69) 

4,91* 

(0,84) 

4,91* 

(0,74) 

Index över ägodelar 15,44* 

(2,12) 

14,00* 

(2,53) 

12,26* 

(2,53) 

Klasstorlek i kvadrat 22,65 

(14,55) 

8,37 

(16,90) 

15,60 

(16,35) 

Klasstorlek -9,04 

(6,51) 

-1,92 

(7,69) 

-5,25 

(7,27) 

Belagd i tätort med 

mer än 15,000 inv 

16,93* 

(4,35) 

20,75* 

(6,33) 

15,20* 

(5,38) 

Skolans 

utbildningsresurser 

1,20 

(2,53) 

1,19 

(3,76) 

2,45 

(2,92) 

N 4466 4466 4466 

Average 𝑹𝟐 0,129 0,172 0,137 

Resultat från regression med behandlingsvariabler samt kontrollvariabler som kontrollerar individ- och 

familjebakgrund samt skolvariabler. Single-player: Icke-spelare samt Multi-player: Icke-spelare används som 

referensgrupper. Standardfelet för varje koefficient anges i parentesen nedan respektive koefficient. * anger om 

variabeln är statistisk signifikant om 𝑝 < 0,05. 
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Tabell 15: Normaliserade koefficienter för kontinuerliga bakgrundsvariabler.  

 Normaliserade koefficienter 

Variabel Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 

Ålder 1,79236029 1,49215527 1,07214729 

Förälders högsta 

utbildning i år 
3,73287747 3,77199003 3,78001294 

Index över ägodelar 5,84838667 3,98297475 3,48928294 

Klasstorlek i kvadrat 17,5726191 4,87924036 9,09835536 

Klasstorlek -14,9513097 -2,384342 -6,5231734 

Skolans 

utbildningsresurser 
0,43821667 0,52496096 0,67272563 

Den normaliserade koefficienten beräknas genom att multiplicera respektive variabels estimerade koefficient med 

dess standardavvikelse och sedan delas summan med den beroende variabelns standardavvikelse. Den 

normaliserade koefficienten justerar för olika variablers variation och visar hur mycket den beroende variabeln 

påverkas om respektive variabel ändras med en standardavvikelse. 
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Bilaga 2 
 

Föremål som ingår i variabeln ”Index övers ägodelar” 

Kod  Ingår i index över 

ägodelar 

ST13 Vad, av det som står nedanför, finns hemma hos dig?  

ST13Q01 Ett skrivbord för studier Ja 

ST13Q02 Ett eget rum Ja 

ST13Q03 En lugn plats för studier Ja 

ST13Q04 En dator som du kan använda för ditt skolarbete Nej 

ST13Q05 Datorprogram för inlärning/utbildning Ja 

ST13Q06 En internetuppkoppling Ja 

ST13Q08 Klassisk litteratur (t.ex. Strindberg) Ja 

ST13Q09 Poesiböcker Ja 

ST13Q10 Konstverk (t.ex. målningar) Ja 

ST13Q11 Böcker du kan ha hjälp av i ditt skolarbete Ja 

ST13Q12 Tekniska handböcker Ja 

ST13Q12 Ett lexikon/en ordbok Ja 

ST13Q13 En diskmaskin* Ja 

ST13Q14 En DVD-spelare* Ja 

ST13Q15 Piano* Ja 

ST13Q16 Bubbelbadkar*  Ja 

ST13Q17 Espressomaskin* Ja 

ST14 Hur många av dessa saker finns hemma hos dig?  

ST14Q01 Mobiltelefoner Ja 

ST14Q02 TV-apparater Ja 

ST14Q03 Datorer Ja 

ST14Q04 Bilar Ja 

ST14Q05 Badrum eller duschrum Ja 

ST15 Antal böcker Ja 

Följande frågor är inkluderade i elevernas bakgrundsenkät. Ägodelarna är av kategorisk form men sammanställs 

till ett index. Föremål med markerat med en asterix (*) är föremål som är specifika för Sverige.   


