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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter, elever och pedagoger 

ser på lärande och ungdomskultur i relation till datorspel, i synnerhet spelet 

World of Warcraft. Detta undersöks utifrån frågorna kan WoW påverka 

utövande studenters/elevers lärande? Går WoW använda som ett 

lärandeverktyg? Går det använda datorspel i undervisningen? Och hur arbetas 

det med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan? Den 

undersökningsmetod som används är halvstrukturerade intervjuer där studenter, 

elever och pedagoger redogör för den inverkan spelet (WoW) har på deras/deras 

elevers lärande. Dessutom redogör de för sina åsikter kring användandet av 

datorspel i undervisningen. Sammanlagt deltar två pedagoger, fyra studenter 

och två elever i studien. Den slutsats som presenteras i slutet av studien är att 

informanterna anser det möjligt att använda datorspel i undervisningen, så länge 

spelen är designade för just undervisning och att WoW i huvudsak har negativa 

inverkningar på elevers lärande, även om det finns undantag som bekräftar 

regeln. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Datorspel, lärande, MMO-spel, undervisning, ungdomskultur, 

World of Warcraft. 



Marie Einebrant   2010-03-28 

 

ii 

 

Innehållsförteckning 

Abstrakt  .................................................................................................. i 
Innehållsförteckning ...................................................................................... ii 

1. Inledning ............................................................................................... 1 
1.1.Definition av termer och begrepp ................................................................ 1 

1.1.1.MMO 2 
1.1.2.MMORPG 2 

1.1.3.Online-spel 2 
1.1.4.Raid  2 

1.1.5.PvP  2 
1.1.6.PvE  2 

1.1.7.Roleplay 2 

2. Bakgrund ............................................................................................... 4 
2.1.Vad är ett datorspel? ................................................................................... 4 

2.1.1.Vad är World of Warcraft? 4 
2.2.Vad är lärande? ........................................................................................... 5 

2.3.Datorspel och läroplanen ............................................................................ 7 
2.4.Datorspel och lärande ................................................................................. 7 

2.5.Ontologisk trygghet och identitetsarbete ..................................................... 8 
2.6.Marc Prensky och att tända ljuset .............................................................. 10 

2.7.Att designa god inlärning .......................................................................... 11 
2.8.MMO-Spel och språkbruk......................................................................... 12 

2.9.MMO-Spel i det moderna klassrummet ..................................................... 13 
2.10.Världen utanför spelet ............................................................................. 14 

2.11.Sammanfattning ...................................................................................... 15 
2.12.Problemformulering och syfte ................................................................. 17 

3. Metod  ................................................................................................ 18 
3.1.Presentation av författaren ........................................................................ 18 

3.2.Datainsamlingsmetod ................................................................................ 18 
3.3.Procedur och urval .................................................................................... 19 

3.4.Bortfall  ................................................................................................ 19 
3.5.Databearbetning ........................................................................................ 19 

3.6.Etiskt övervägande.................................................................................... 20 
3.7.Reflektioner .............................................................................................. 20 

4. Utfall  ................................................................................................ 22 
4.1.Pedagoger  ................................................................................................ 22 

4.1.1.Presentation av pedagogernas åsikter 22 
4.1.2.Analys 23 

4.2.Studenter  ................................................................................................ 24 
4.2.1.Presentation av studenternas åsikter 24 

4.2.2.Analys 26 
4.3.Elever  ................................................................................................ 28 

4.3.1.Presentation av elevernas åsikter 28 
4.3.2.Analys 29 

5. Diskussion............................................................................................ 30 



Marie Einebrant   2010-03-28 

 

iii 

 

5.1.Allmän diskussion .................................................................................... 30 
5.2.Slutsats  ................................................................................................ 31 

5.2.1.Kan WoW påverka utövande studenters/elevers lärande? 32 
5.2.2.Går WoW använda som ett lärandeverktyg? 32 

5.2.3.Går det använda datorspel i undervisningen? 33 
5.2.4.Arbetas det med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan? 33 

5.3.Vidare forskning ....................................................................................... 33 

6. Referenser: .......................................................................................... 35 
6.1.Artiklar och Litterära källor: ..................................................................... 35 
6.2.Webbaserade källor: ................................................................................. 37 

Bilaga 1: Missiv till informanter .................................................................. 38 
Bilaga 2: Intervjumall studenter/elever ....................................................... 39 

Bilaga 3: Intervjumall pedagoger ................................................................ 40 
 



Marie Einebrant 2010-03-28 

 

1 

 

1. Inledning 
”Föräldrar ringer beroendekliniker efter nya World of Warcraft” (Petersson, 2008), ”17-åring 

tvångsvårdas mot dataspelsberoende” (Vidlund, 2007) och ” Daniel Schwartzman ,15, fick ett 

epilepsianfall efter att ha spelat World of Warcraft en hel natt” (Petersson & Ståhl, 2008) är 

rubriker och meningar som möter oss i kvällspress och dagstidningar. Datorspelen är vanliga 

syndabockar då man diskuterar dagens ungdomskulturer, ungdomarnas vanor och hur det går 

för våra ungdomar i skolan. I huvudsak har ett spel fått ta emot mycket negativ kritik, 

nämligen World of Warcraft (kommer i fortsättningen förkortas WoW). WoW är ett av 

världens största datorspel med över nio miljoner utövare. Detta väcker en nyfikenhet i mig 

och en undran kring vad det är som lockar människor att utöva detta spel, all dålig publicitet 

till trots. Utöver detta blir jag nyfiken på om datorspel, i synnerhet WoW, förtjänar all denna 

negativa uppmärksamhet. 

 

Som utövare av detta spel har jag uppmärksammat både negativa och positiva effekter spelet 

bär med sig och detta har fått mig att fundera mer kring spelets effekter på mig själv. Till den 

negativa sidan hör aspekter så som kostnad och tid. Spelet har tagit en hel del tid i anspråk, tid 

som kunde ha använts till att t.ex. studera mera, umgås med vänner och familj och en hel del 

annat. Kostnaden av utövandet av spelet har uppgått till en summa av minst 144 € vilket 

motsvarar ungefär 1400 svenska kronor, pengar som kunde ha använts till annat. Till spelets 

positiva aspekter hör, enligt mig, språkträning, större förståelse för en del kulturer och träning 

i det sociala samspelet, vilket är något som är viktigt enligt grundskolans läroplan. 

 

Detta vidareutvecklades till funderingar kring hur spelet påverkar studenter och elever och 

kring hur skolan ser ut idag, samt om det inte går att utnyttja ett populärt medium så som ett 

datorspel till något bra, något som studenterna/eleverna kan lära utav. I Lpo 94 står det om 

och om igen att undervisningen ska anpassas till eleverna och att den ska förbereda dem på 

den värld som möter dem efter skolan. Som pedagog ska man hjälpa eleverna förstå 

samhällets regler och strukturer, även om dessa enligt Ziehe är väldigt otydliga. Kanske är det 

möjligt att använda sig av ett datorspel, en simulerad verklighet, som en del av arbetet med att 

hjälpa studenterna/eleverna ut i dagens samhälle. Ett datorspel som WoW kan vara en artefakt 

till för att låta eleverna experimentera med sina egna identiteter, spelets värld är på många sätt 

mer förlåtande än den verkliga världen. Samtidigt anser jag att det är viktigt att ta till vara och 

anpassa undervisningen efter var eleverna befinner sig, att framhäva dagens barn- och 

ungdomskulturer i skolverksamheten. Dagens ungdomskulturer ger oss datorn, internet och 

datorspel som verktyg och dessa borde gå att utnyttja. Bland dagens ungdomskulturer så får 

”nördarna” mer och mer respekt och framgång och det måste, enligt min mening, finnas ett 

sätt att anpassa undervisningen även för dem. Det går att vara ”nörd” på flera olika sätt, men i 

denna studie kommer det främst fokuseras på de som är så kallade dator och TV-spels 

”nördar”. Detta ledde i sin tur in på viljan att undersöka hur datorspel, i synnerhet WoW, 

påverkar studenters/elevers lärande, hur det arbetas med att framhäva dagens 

ungdomskulturer i skolan och möjligheterna till att använda datorspel i undervisningen. Men 

först krävs en del förtydliganden kring termer och begrepp relaterade till datorspel och WoW. 

 

 

 

1.1. Definition av termer och begrepp 
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1.1.1.  MMO 

MMO-spel är dator- och TV-spel som är kapabla till att ha hundratals eller tusentals spelare 

som spelar samtidigt. Spelen kräver en ständingt bestående värld samt internetuppkoppling då 

spelarna spelar med varandra. MMO står för Massively Multiplayer Online. 

1.1.2.  MMORPG 

MMORPG är en vidareutveckling av MMO och står för Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game. Det innebär att utövaren av spelet intar rollen av en figur inom en fiktiv värld. 

Spelaren interagerar sedan med andra spelare i denna värld via internet. Spelets värld slutar 

inte att existera då en spelare slutar spela, utan den fortsätter att existera och utvecklas i likhet 

med den verkliga världen. Spelaren antar här en roll i ett samhälle, en värld underhållen och 

styrd av företaget som skapat spelet (wikipedia.se). 

1.1.3.  Online-spel 

Online-spel är spel som kräver att utövaren är uppkopplad mot internet. Det finns två typer av 

online-spel, dels de som finns tillgängliga med webbläsaren, enkla spel som inte kräver någon 

installation, spel som Bingo, Bejeweled, Bubble Island och så vidare. Facebook har ett stort 

utbud av dessa spel där du kan tävla mot dina vänner om vem som får mest poäng el. dylikt. 

Den andra sortens online-spel kräver lite mer av både dig som spelare och av din dator. Dessa 

spel måste installeras på din dator för att kunna spelas och ofta är de mer tidskrävande än den 

tidigare nämnda varianten. Här kan man finna spel så som Call of Duty, Aion, Counter Strike, 

WoW och så vidare. 

1.1.4.  Raid 

En raid är enligt WoWWiki, WoWs egna Wikipediasida, en grupp på 6-40 spelare delade i två 

till åtta grupper med max fem spelare i varje grupp. Dessa spelare leds oftast av en person 

som på bästa möjliga sätt försöker få gruppen att samarbeta för att nå ett visst mål, oftast är 

detta mål att döda ett specifikt monster som på något sätt hotar världens fortlevnad. Lyckas 

man med sitt mål får gruppen en belöning i form av pengar och en del kläder som ska gör det 

lättare att i fortsättningen döda monster. 

1.1.5.  PvP 

PvP står för Player versus Player och innebär just det, Spelare mot Spelare. Här är inte 

spelarna ute efter att slåss mot något specifikt monster, utan är istället mer intresserade av att 

spela mot andra spelare och vinna över dem. Inom WoW, som denna uppsats fokuserar på 

handlar det om ett ständigt pågående krig mellan de båda faktionerna Horde och Alliance. 

1.1.6.  PvE 

PvE står för Player versus Environment och innebär att spelaren spelar mot själva spelet och 

dess värld. Det är oftast bland denna kategori av spelare som man stöter på raider. PvE -

fokuserade spelares utmaning ligger till största delen i att ”rädda världen” från elaka monster 

eller personer som hotar spelvärldens existens, det vill säga i spelet. Detta gör man oftast 

genom att i raid springa in i olika grottor och slott och försöka döda de monster som intagit 

området. Monstren dör bara temporärt dock och återuppstår varje onsdag och i vissa fall redan 

dagen efter (WoWWiki.com). 

1.1.7. Roleplay 
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Roleplay, eller rollspel som det heter på svenska, innebär i WoW att man antar rollen av en 

karaktär, en avatar, och agerar och socialiserar med denna karaktär i spelets värld. Rollspel 

har likheter med improvisationsteater där skådespelarna får agera utan manus. Avatarens 

personlighetsdrag bestäms helt och hållet av spelaren och kan ibland likna spelarens egen 

personlighet men de kan också var helt annorlunda. Lilla blyga Sara kan i spelet anta rollen 

som kaxiga och högljudda ”Azeara”. 
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2. Bakgrund  
I denna del kommer jag först förklara vad ett datorspel är, vad WoW är och vad lärande är. 

Detta leder sedan in på ett avsnitt som behandlar datorspel och lärande samt datorspel och 

läroplanen. Eftersom MMO-spel, och datorspel över huvud taget utgör en del av dagens 

ungdomskulturer följer därefter ett avsnitt som behandlar ungdomskultur, ontologisk trygghet 

och identitetsarbete. Därefter leder presenterad en rad olika studier kring MMO-spel och 

lärande då detta är den huvudsakliga grunden för denna studie. Bakgrundsdelen avslutas 

sedan med en sammanfattning och den problemformulering som utgör grunden för denna 

studie. 

 

2.1. Vad är ett datorspel? 

Enligt Fjellman och Sjögren (2004) skapades det absolut första datorspelet redan 1958 på ett 

kärnkraftsforskningslaboratirium i USA. Det var tänkt att underhålla de studiebesökare som 

kom till laboratoriet och blev ett väldigt populärt inslag i rundturen, men det fanns inga tankar 

på att utnyttja spelet för kommersiellt bruk. Detta skedde inte förrän närmare tio år senare, 

1971. Det första arkadspelet hette Computer Space, och blev det första spelet där tillverkaren 

försökte tjäna pengar på sin uppfinning. Ett år senare lanserades Magnavox och Pong för 

hemmabruk. TV-spelet var fött och det amerikanska företaget Atari var ledande på marknaden 

med sin VCS-konsol, den första TV-spelskonsolen för hemmabruk. Dock så inträffade en stor 

krasch på TV-spelsmarknaden 1984, eftersom det fanns för många aktörer och för stor 

konkurrens. Detta ledde till att hemdatorerna gjorde sitt stora intågande. 

 

I början av nittiotalet exploderar datorvärlden och PC:n (Personal Computer) gjorde sitt intåg 

på marknaden och konkurrerade ut hemdatorerna. PC:n kan idag ses som en hemdator, vilken 

i historisk mening är föregångaren till skrivbordsdatorn – PC:n. PC:n blev mer och mer vanlig 

i våra hem, på våra arbetsplatser och i våra skolor och användes inte bara som ett nyttoverktyg 

utan även till att spela spel på. I och med internet och den snabba tekniska utvecklingen har 

spelen utvecklats i en rasande fart och gjort att spel som Aion, Call of Duty och WoW idag är 

möjliga (Fjellman & Sjögren, 2004, s. 20-25). 

 

När man pratar om datorspel menar man oftast spel som är tillverkade för datorer och endast 

kan användas med hjälp av dessa, detta är även Linderoths (2004) mening. Han menar vidare 

att man, för att kunna förstå hur ett datorspel preciseras, bör kolla på vad ett spel innebär. Han 

menar att ett spel präglas av olika förhållningssätt hos utföraren; konkurrens, slump 

simulering/låtsas och extas och att det måste utföras frivilligt. Han menar att datorspel ofta rör 

sig inom ramen för konkurrens och simulering.  

 

2.1.1. Vad är World of Warcraft? 

WoW betraktas som ett spel som vem som helst kan spela utifrån varje persons 

förutsättningar, mål och önskemål. Eftersom spelet lätt kan anpassas efter spelaren är det idag 

ett av de populäraste MMORPG spelen på marknaden, om inte det populäraste. Idag är högsta 

nivån i spelet level 80 och det är först när spelaren nått den nivån som han/hon kan delta i vad 

som kallas för ”endgame”-spelande vilket går ut på att döda monster som hotar världen med 

undergång. Detta för att få bättre utrustning, för att kunna döda dessa monsters härskare som 

är det verkliga hotet. Endgame spelande sker tillsammans med andra spelare i så kallade 

raider och de som utför spelet med ”endgame”-spelande som mål är PvE-inriktade.  
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Även om man kan delta i endgame betyder inte det att man måste delta i detta för att finna 

nöje i spelet, bra utrustning går att få på annat sätt, om man nu ens vill ha det. Man kan som 

utövare av spelet välja att istället inrikta sig på PvP. En PvP-inriktad spelare får sin utrustning 

genom att döda andra spelare på olika slagfält runt om i spelet. Då spelaren dödat en annan 

spelare vinner han honorpoints som han/hon kan byta in mot utrustning som passar sig för att 

döda andra spelare. 

 

WoW är uppbyggt efter samma bakgrundshistoria som Blizzards tidigare spel i Warcraft-

serien, men med vissa modifikationer som gör att det passar bättre som ett MMORPG-spel än 

som strategispel som de tidigare spelen var. I och med denna bakgrundshistoria kan man som 

spelare välja en av två sidor att spela på och kan i spelet enbart konversera med de på samma 

sida. Sidorna heter Alliance och Horde, där man i en del avseenden kan säga att Alliance är de 

”goda” med raser som människor, natt-älvor och dvärgar medan Horde står mer för det 

”onda” med raser som odöda, troll och orker. Inom dessa raser finns det olika klasser man kan 

spela beroende på hur man vill spela spelet, vill man stå längst bak och se till så att alla andra 

överlever de olika slagen så kan man välja att spela en helare i form av en präst, shaman, 

paladin eller druid. Vill man fortfarande stå lite på avstånd men samtidigt göra skada på 

monstren så kan man välja att spela en klass som gör skada på avstånd som mage, warlock 

eller hunter. Vill man istället stå längst fram bland monstren och slå, eller kanske till och med 

att se till så att monstren slår på dig och inte på alla andra så kan man spela en warrior, rogue 

eller en death-knight. 

 

Spelet har över nio miljoner användare på olika servrar runt om i världen som sköts och 

underhålls av Blizzard Entertainment. Dessa servrar kallas för realms och har alla olika namn 

och inriktningar. En PvP-server är till för de som i huvudsak vill spela mot andra spelare ute i 

spelets naturliga miljö, är man mer intresserad av PvE och endgame spelande väljer man 

oftast en PvE inriktad server medan man, om man i huvudsak vill rollspela väljer en RP-

server (Blizzard Entertainment). 

 

2.2. Vad är lärande? 

Illeris (1999) menar att själva ordet lärande är ett mycket vitt begrepp som kan ha fyra olika 

betydelser. Han menar att man när man pratar om lärande kan mena resultaten av 

läroprocesserna, det vill säga, man talar om det någon lärt sig. Illeris jämför och jämställer 

denna betydelse med betydelsen av det något gammalmodiga ordet inlärning. Likväl kan 

lärande innebära de psykiska processer som skett hos en individ på vägen mot resultatet av 

läroprocesserna, det vill säga, den andra betydelsen av lärande är vägen mot den första 

betydelsen av lärande. Illeris menar vidare att både begreppet lärande och lärandeprocesser 

kan hänvisa till samspelet mellan individen och dennes sociala omgivning, eller så kan man 

när man talar om lärande mena själva undervisningen. Han belyser dock samtidigt att den 

senaste betydelsen är en felaktig användning av begreppet (Illeris, 1999, s 13).  

 

En av de som haft stor inverkan på den svenska skolans kunskapssyn det senaste decenniet är 

Jean Piaget som med sitt konstruktivistiska synsätt menade att ”människan genom lärande och 

kunskap själv konstruerar sin förståelse av omvärlden” (Illeris, 1999 s. 26). Illeris menar att 

Piagets synsätt utesluter alla teorier som innebär att en person, t.ex. en lärare kan överföra 

sina insikter, färdigheter och kunskaper till andra, t.ex. studenter eller elever. Piagets synsätt 

bygger på jämvikt, att en människas intelligens ständigt strävar efter jämvikt. När en individs 
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föreställning inte stämmer överens med verkligheten störs jämvikten och man tvingas då 

ändra sin föreställning (Andersson, 2001, s. 10).  För att nå jämvikt använder människan sig 

av två jämlöpande processer; assimilation och ackommodation. Piaget menar att vid 

assimilation så bearbetas det man redan känner till, t.ex. via låtsaslekar eller dylikt. Det införs 

alltså inget nytt i tankestrukturerna hos individen. Däremot vid ackommodation, förändras 

tankestrukturen i takt med att individen får nya erfarenheter. Individen anpassar sig successivt 

till verkligheten allt eftersom han/hon får nya erfarenheter. Genom ackommodation av 

kunskaper utvidgas individens kunskapssyn och utsikter att lära. Piagets kunskapssyn 

fokuserar på individen, påverkan utifrån så som sociala och kulturella faktorer och dess 

inverkans på den kognitiva utvecklingen benämns näst intill inte alls (Evenshaug & Hallen, 

2001, s. 117-131). Det betyder inte att Piaget anser att det sociala samspelet inte är av 

betydelse, han menar istället att det sociala samspelet har en positiv inverkan på barns 

förmåga att känna sympati, lära sig regler och hantera konflikter. 

 

Ernst von Glasersfeld (1998)  har vidareutvecklat Piagets tänk och anses vara en av den 

radikala konstruktivismens grundare, han menar att en av principerna inom konstruktivismen 

lyder: ”Kunskap mottas inte passivt utan konstrueras aktivt av det lärande subjektet” (Ernest, 

1998, s. 23). Dessa teorier har sedan vidareutvecklats och utarbetats av von Glasersfeld. Den 

radikala konstruktivismen bygger dels på ovanstående princip, men också på von Glasersfelds 

andra princip: ”Kognitionens funktion är adaptiv och tjänar att organisera erfarenhetsvärlden, 

inte att upptäcka en ontologisk verklighet” (ibid. s. 24). Han menar att man själv bygger upp 

sina egna kognitiva strukturer medan de mentala strukturerna förändras utifrån omvärlden och 

den verklighet man befinner sig i. Von Glasersfeld och konstruktivismen lägger alltså 

betoningen på det aktiva konstruerandet hos varje person utifrån tidigare kunskaper och 

erfarenheter. 

 

Senare år har Lev Vygotskijs tankar tagit mer och mer plats från Piaget i den svenska skolan. 

Till skillnad från Piaget menar Vygotskij att den sociala miljön är viktig för lärandet eftersom 

att språket är ett redskap i lärandeprocessen. Genom att kommunicera och socialisera med 

omvärlden delar vi med oss av vår egen kunskap och våra egna erfarenheter samtidigt som vi 

blir delgivna andras kunskaper och erfarenheter. Vygotskij menar, enligt Säljö (2005), att 

lärandet blir en kumulativ process och bidrar på så sätt till likväl en kollektiv som individuell 

utveckling.  

 

Wenger (1997) menar att man lär sig tillsammans, genom interaktion i ett speciellt umgänge. 

Han kallar detta ”Community of practice” vilket innebär att det finns en relation mellan 

umgänget, gruppen och utövandet. Denna relation har tre dimensioner; ett ömsesidigt 

åtagande, en sammansatt initiativförmåga och en gemensam spelplan. Alla människor är 

delaktiga i olika aktiviteter och grupper vilket kräver att man kommunicerar med varandra 

och genom dessa interaktioner når vi lärande. Det geografiska läget är inte av betydelse utan 

det handlar mer om ett ömsesidigt åtagande, intresse, mål. Wenger (1997) menar att allt 

lärande sker i dessa så kallade ”Communities of practice” och att dessa finns överallt där det 

är möjligt för personer att träffas och interagera, vare sig detta sker i verkligheten eller 

virtuellt. Allt lärande sker i gemenskap med andra vilket kan härledas till Vygotskijs ”zon för 

proximal utveckling”, som innebär att man befinner sig inom ett område i lärandet som man 

inte riktigt behärskar, men tillsammans med någon annan kan man klara det. Detta innebär att 

till skillnad från Piagets teori så är pedagogen och den övriga omgivningen väldigt 

betydelsefull för att lärande ska ske (Säljö, 2005, s 116-123).  
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Piaget, som menar att barn i grunden är nyfikna och aktiva i sitt lärande, beskriver den 

intellektuella utvecklingen som en nära på självstyrd process. Vygotskij är i samförstånd med 

Piaget om att barn är nyfikna men han menar att samhället och en individs omgivning har stor 

betydelse för vad och hur man lär. Enligt Evenshaug & Hallen (2001) vet man idag att ett 

barns kognitiva progression sker i interaktion med sociala och kulturella kontexter. 

 

2.3. Datorspel och läroplanen 

I Lpo 94 står det att eleverna ska lära sig att ”orientera sig i en komplex verklighet, med ett 

stort informationsflöde och snabb förändringstakt” (Skolverket, 2006, s. 5). Det betyder att 

det är otroligt viktigt att hjälpa eleverna att finna metoder att orientera sig i den ständigt 

föränderliga värld vi lever i idag. Enligt grundskolans läroplan ska eleverna lära sig att vara 

källkritiska till den information de mottar oavsett vart den informationen kommer ifrån. 

Samtidigt ska eleverna lära sig att se till varje persons välbefinnande, att inte diskriminera 

någon på grund av ”kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder” (ibid. s. 3). Eleverna ska istället lära sig att leva sig in i andra 

människors liv och kunna känna medkänsla.  Det läggs ett stort ansvar på skolan utöver det 

ansvar skolan har att ge eleverna de ämneskunskaper de behöver för att klara av att leva i 

dagens samhälle och föra det vidare. Ett datorspel kan vara en hjälp på vägen då man ska lära 

eleverna dessa saker, i kombination med andra undervisningsmetoder, så som drama, dans, 

musik, bild och traditionell undervisning.  

 

Vidare står det i Lpo 94 att skolans undervisning ska ”anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov”(Skolverket, 2006, s. 4), vilket innebär att det är upp till skolan, pedagoger och 

rektorer att anpassa undervisningen så att den passar alla, vilket kan vara svårt. Men 

pedagogerna ska ”med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (ibid, s. 4). Detta 

innebär att dagens pedagoger måste se till varje individs personlighet och intressen för att 

finna bästa möjliga sätt att undervisa denna elev, vilket kan innebära att man som pedagog 

ibland får ta hjälp av t.ex. datorspel.  

 

Utöver detta står det i Lpo 94 att skolan ansvarar för att eleverna får och har kunskaper om 

olika medier och deras roll samt att de kan använda olika medier och informationstekniker 

som ”verktyg för kunskapssökande och lärande” (ibid, s. 10). Det är rektorns ansvar att 

eleverna i skolan ”får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för 

att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel 

(ibid, s. 17). 

 

2.4. Datorspel och lärande 

Linderoth (2004) menar att datorspel kan hjälpa studenter/elever att utveckla deras 

problemlösningsförmåga, rumsuppfattning och slutledningsförmåga i och med att de tvingar 

studenterna/eleverna att träna upp dessa förmågor för att kunna genomföra spelet. 2007 blev 

Linderoth intervjuad av Anna Asker på Svenska Dagbladet, en journalist som i huvudsak 

inriktar sig på barn och ungdomskulturer. Linderoth menade i Askers artikel Datorspel får 

alltid bära hundhuvudet från 2007 att datorspel så som WoW kan hjälpa till att utveckla 

elevernas språkliga förmåga ” Spelar du onlinespel som World of Warcraft utvecklar du till 

exempel en ofantligt god engelskförmåga” (Asker, 2007). Dock så uttrycker Asker i samma 



Marie Einebrant 2010-03-28 

 

8 

 

artikel en oro för att datorspelandet har gjort att barn och ungdomar läser mindre idag. 

Linderoth argumenterar dock för att datorspel omöjligt kan konkurrera ut läsandet, eftersom 

dessa två saker inte ens befinner sig inom samma kulturfamilj. Han menar istället att datorspel 

istället ofta får ta skulden för när något går fel i dagens samhälle, han säger så här:  

 

- Jag är övertygad att om man ska få bukt med minskande läsförmåga måste 

man se på mycket mer komplicerade saker som välfärdssamhällets 

nedrustning och kommunaliseringen av skolan, som är en pedagogisk 

katastrof. Men det är alltid spännande att skylla på de hemska dataspelen 

(Asker, 2007). 

 

Appelberg & Eriksson (1999) menar att datorspel kan läggas inom ramen för lustfyllt lärande 

och att detta är något den svenska skolan borde ta vara på. De påpekar hur viktigt det är att 

lärandet får fortsätta vara lustfyllt, inte bara i förskolan utan även i skolan. De menar att 

datorspelen uppfyller många olika kriterier som är viktiga för lärandet, informationen blir 

både visuell och auditiv samtidigt som spelaren blir en del av lärandet, han/hon får vara med 

och skapa, forma och lösa uppgifter genom fysiska handlingar. De menar att datorspel kan 

hjälpa till att sammanlänka de olika sinnena och på så sätt göra informationen mer tydlig och 

relevant för studenterna/eleverna.  

 

2.5. Ontologisk trygghet och identitetsarbete 

Det senaste decenniet har ungdomsforskningen blivit mer och mer populär, Miegel & 

Johansson (1994) beskriver hur denna gren inom forskning blev populär kring 50- och 60- 

talet och till en början låg fokus på att undersöka ungdomarnas konsumtions och fritidsvanor. 

Detta ändrades under 70-talet och fokus hamnade nu istället på ungdomskulturella stilar, 

klasskonflikter och olika ungdomskulturer men på 80- talet återgick fokus igen till att se på de 

enskilda individerna och deras identitetsarbete. Den tyske pedagogen och ungdomsforskaren 

Thomas Ziehe kom att bli en stor förebild för många ungdomsforskare.  

 

Thomas Ziehe (1994) beskriver i sin studie Kulturanalyser, Ungdom Utbildning Modernitet 

hur vi idag lever i ett samhälle där könsroller, kulturella normer och rollfördelningar är 

mindre tydliga än vad de var när, låt oss säga, farfar var ung. Han menar att dagens samhälle 

erbjuder mer valfrihet för varje enskild individ. Varje individ måste nu själv välja och stå för 

sina handlingar, välja yrkesroll o.s.v. Han kallar detta fenomen för kulturell friställning 

(Ziehe, 1994, s. 38). Idag tvingas vi att medvetet välja och skapa en identitet utifrån våra 

erfarenheter och föreställningar (ibid. s. 37). Detta är den verklighet som möter dagens 

ungdomar och Ziehe menar att detta kan vara väldigt förtryckande och hämmande. Dagens 

ungdomars identitetsarbete i kombination med den kulturella friställningen gör att 

ungdomskulturerna idag präglas av en interaktion, en växelverkan, mellan bakåtgående och 

framåtsträvande tendenser. Ungdomarna känner, enligt Ziehe, dels en längtan av en starkare 

känsla av sammanhang, av en identitet och dels en önskan om självuppfyllelse, de söker en 

ontologisk trygghet som inte existerar i dagens samhälle. Ziehe beskriver denna längtan efter 

ontologisk trygghet utifrån tre begrepp; subjektivering, vilket innebär en tydligare strävan 

efter intimitet på grund av rädslan att bli helt ensam och utelämnad. Ontologisering, man tar 

tillflykt i en etablerad subkultur, ideologi eller religion av rädsla för att känna sig meningslös, 

och potentiering, man flyr från tomhetskänslorna genom intensiva upplevelser (ibid. s. 11). 

 

Anthony Giddens (1991) , brittisk sociolog och politisk teoretiker, menar att varje individ 
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behöver en stabil grund att stå på, nedärvda traditioner och erfarenheter, för att kunna skapa 

en identitet (Giddens, 1991, s. 47). Han menar att vi behöver en ontologisk trygghet för att 

kunna skapa vår identitet, den ger oss vetskap om vad som är viktigt och tillförlitligt och 

skapar en struktur som vi kan ha till grund i vårt identitetsarbete. En trygghet som i det 

senmoderna samhälle vi lever i idag börjar försvinna mer och mer, enligt Giddens (ibid. s. 

39). Med senmodernitet syftar Giddens på det samhälle som existerar idag, ett samhälle som 

tack vare kommunikationsmöjligheter, medieproduktioner och att allt är så pass lättillgängligt, 

påverkar identitetsarbetet genom sin mångfald och utbredning (Lalander & Johansson, 2002, 

s. 14). Giddens menar att de handlingar som bär upp ett samhälle idag inte är lika självklara 

som de var förr. Allt det som varit självklart för tidigare generationer har idag skuggats av 

tvivel och relativiserats. Han menar att de tydliga och uppstyltade livsöden som presenterats 

för tidigare generationer inte existerar längre vilket gör att dagens samhälle genomsyras av en 

ångest från de identitetsskapande ungdomarna som lever i detta samhälle (Giddens, 1991, s. 

181). 

 

Det som för äldre generationer ses som allmän livskunskap och hedervärda kvalitéer är något 

som fattas de ungdomar som växer upp idag. De växer upp i ett samhälle där dessa kunskaper 

och kvalitéer inte är lika självklara och tydligt rotade i den kultur ungdomarna befinner sig i. 

Giddens menar att utan dessa kunskaper och strukturer kring hur man ska vara och bete sig, 

en avgränsad identitet, så kan man inte heller införliva dessa tankar, värderingar och 

reaktioner i den egna personen, de blir helt enkelt inte en del av personens identitet. Giddens 

skriver att: 

 

Freedom is not a given characteristic of the human individual, but derives 

from the acquisition of an ontological understanding of external reality and 

personal identity (Giddens, 1991, s. 47). 

 

Många unga söker en identitet i sin omgivning, dvs. de andra ungdomarna som finns runt 

dem, och skapar på så sätt något som vi kan kalla för ungdomskulturer. Parsons beskriver 

detta fenomen som subsamhälle där nya umgängesformer, sociala regler och värderingar 

skapas (Lalander, 2002, s. 25-33). De olika ungdomskulturernas handlingar och värderingar 

brukar ses som ett uppror mot det majoritetssamhälle vi idag lever i. Det är i dessa kulturer 

som ungdomarna har en chans att påverka och protestera mot samhällets befintliga seder och 

regler.  De olika ungdomskulturerna har varit av intresse för forskare och media ända sedan 

60-talet vilket har gjort att deras yttrandeformer har förändrats radikalt från före 60-talet då de 

inte fick så mycket uppmärksamhet. Ziehe (1994) menar att där man tydligast märker och kan 

uppmärksamma ungdomarnas kulturella friställning, är i just dessa ungdomskulturer (Ziehe, 

1994, s. 108). Lalander menar att dessa ungdomskulturer kan ses som ett sätt för ungdomarna 

att hantera det senmoderna samhällets brist på traditioner och strukturer. De gör hela arbetet 

med att skapa en identitet till något hanterbart. Ungdomskulturerna erbjuder ett forum där alla 

har sin självklara plats och roll, ett forum med sina egna regler, värderingar och traditioner, i 

likhet med vardagsrutinerna så verkar dessa ungdomskulturer som en snuttefilt, ett 

säkerhetsnät för ungdomarna i det senmoderna samhällets förvirrande omgivning (ibid, s. 79). 

 

Traditionsenligt har ungdomskulturerna ofta skilt sig från populärkulturen och istället ofta 

kritiserat populärkukturens ”snabbkultur” och symboler. Idag ser det lite annorlunda ut och 

ungdomskulturerna kännetecknas nu mer och mer av ungdomarnas konsumtionsstil, mode 

och populärkultur medan de förr kännetecknades mer som en livsstil. De senmoderna 
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ungdomskulturna är ständigt föränderliga och mode är en stor del av dessa kulturer. Det som 

var det senaste och häftigaste förra veckan kan nästa vecka ses som gammalt och nördigt. På 

senare tid har ”nördarna” blivit mer och mer populära och datorer, tv-spel och arméns 

gigantiska glasögon, som inte allt för länge sedan sågs som töntiga är idag moderna och hippa 

(ibid, s. 88).  

 

2.6. Marc Prensky och att tända ljuset 

Marc Prensky är en amerikansk författare och föreläsare som inriktar sig på lärande och 

utbildning. Hans huvudsakliga fokus ligger på att hjälpa till att förändra undervisningen i de 

amerikanska skolorna och anpassa den mer till dagens samhälle. Prensky menar att vi måste 

överge de gamla vanliga undervisningsmetoderna där läraren står och föreläser medan klassen 

lyssnar och istället skapa ett problembaserat lärande. Han har skrivit böcker så som Digital 

Game-Based Learning (2001), Don't Bother Me Mom - I'm Learning (2006) och över 60 olika 

uppsatser om lärande och undervisning. 

 

2008 skrev han artikeln Turning on the lights där han inleder med att argumentera för att barn, 

historiskt sett, har växt upp i ett intellektuellt mörker gällande omvärlden. Fram till att TV’n 

gjorde sitt intågande i mitten av 1900- talet så var det få barn som visste vad som hände 

utanför deras eget samhälle. Barnen hölls i vad Prensky kallar för ett intellektuellt mörker, 

fram till att de började i skolan. I skolan lärde sig barnen många underbara saker som de 

visste var sanna, för det hade deras lärare berättat. Skolan var det ställe där barnen fördes in i 

ljuset och det var något stort och viktigt att vara lärare. ”One of the key purposes of school 

was to lead as many kids as possible out of the intellectual darkness into the intellectual light. 

That is what made being an educator a truly noble calling: We were the people who showed 

the kids the light” (Prensky, 2008, s. 1). 

 

Prensky menar att det ser annorlunda ut idag. Nu har barn och ungdomar tillgång till hela 

världen dygnet runt via en hel rad olika verktyg. Idag föds barnen in i ljuset och därför bör 

lärarna anpassa sig efter detta och hjälpa barnen och eleverna att hantera och analysera det 

informationsflöde dagens elever utsätts för. Lärarna bör vara där för att handleda och styra 

eleverna rätt, Prensky menar att: 

 

Teachers would no longer be the providers of information but instead would 

be the explainers, the context providers, the meaning makers, and the 

evaluators of information that kids find on their own. Teaching would still 

be a noble calling, perhaps even more so than before (Prensky, 2008, s. 2). 

 

Han fortsätter dock med att argumentera för att detta inte är fallet, istället har skolan blivit ett 

ställe där eleverna ska stänga av alla dessa medium som hjälpt dem in i ljuset. De går från 

ljuset av den nya världen in i mörkret av gammalmodiga undervisningsmetoder. Detta gör att 

eleverna blir uttråkade. Prensky menar att detta inte är så konstigt, eftersom det barn som 

kommer till skolan och vill lära sig om rymden ofta möts av kommentarer i likhet med ”If you 

want to go to outer space, learn your math” (ibid. s. 3). Han menar vidare att denna matte 

dessutom inte är speciellt relevant och uppdaterad: ” it's 1,200-year-old algebra and 4,000-

year-old Egyptian geometry” (ibid). Prensky menar att det eleverna lär sig i skolan inte är 

relevant för deras framtid och framtida yrkesroller. Eleverna har mer nytta av att lära sig saker 

som programmering, nanoteknologi och bioetik. Han menar att den tid eleverna lär sig det 

som är relevant för deras framtid är tiden efter skolan. Därför anser han att vi, för att göra 
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undervisningen mer relevant, måste låta elevernas liv efter skolan få ta ett steg in skolan. Han 

tycker vidare att vi måste våga släppa in elektroniken i skolan och viktigast av allt, vi måste 

anpassa undervisningen till varje elev, om det så innebär att använda sig av spel som WoW, 

Second Life eller Runescape. Spel som enligt Prensky är fyllda med möjligheter och miljöer 

för lärande. Under sina år som föreläsare, författare och forskare inom området har Prensky 

märkt att detta är en metod som fungerar, om vi bara vågar släppa in framtiden och 

elektroniken och ljuset i skolans värld. 

 

2.7. Att designa god inlärning 

James Paul Gee, professor i litteratur vid Mary Lou Fulton College som hör till University of 

Wisconsin samt medlem i gruppen Games, Learning and Sociaty vid samma universitet, 

argumenterar för att forskare länge sagt att vår hjärna är ungefär som en hårddisk, den börjar 

tom för att sedan fyllas med olika kunskaper och erfarenheter. På senare år har forskare 

kommit närmre och närmre att skapa en dator som fungerar likt en mänsklig hjärna och Gee 

hävdar att datorspelen är en del av den utvecklingen. Han menar att simuleringsspel så som 

Half-Life, Rise of Nations och WoW är “action- and-goal-directed preparations for, and 

simulations of, embodied experience” (Gee, 2005, s.2).  Gee anser, i likhet med en del nutida 

forskare, att den mänskliga förståelsen i huvudsak inte är en fråga om att förvara generella 

koncept i huvudet eller att tillämpa abstrakta regler till erfarenheter. Han menar att vi 

människor förstår bäst då vi kan simulera en erfarenhet på ett sådant sätt att simuleringarna 

förbereder oss för hur vi ska göra och reagera för att nå våra mål i de situationer vi kommer 

stöta på. Gee menar att vår hjärna skapar olika simuleringar för att vi ska kunna förstå olika 

saker. Han menar och argumenterar för att vår hjärna är en simulator i likhet med de 

simuleringsspel som nämnts ovan. Dock menar Gee att hjärnan som simulator fungerar på ett 

mycket mer avancerat sätt och anpassar sig konstant till vad som händer, till skillnad mot 

spelen som enbart kan simulera det de är programmerade till. Gee menar att utföraren av ett 

spel aktivt måste välja hur och vad han/hon ska göra för att nå sitt mål på bästa sätt. Han tar 

ett exempel från WoW där han pratar om att spelaren måste välja ett yrke så som ”skinning” 

för att kunna utvinna läder ur de djur spelaren dödar i spelet. Att välja ”skinning” som yrke i 

WoW är alltså ett val spelaren måste göra för att nå sitt mål att kunna utvinna läder från djur 

och på så sätt tjäna pengar på att sälja läder. 

 

Som utövare av ett datorspel så lär du dig att läsa av och analysera spelvärlden varje gång du 

startar ett nytt spel, men varje gång utför du detta genom att söka efter vägar och aktioner för 

att snabbast och lättast nå ditt mål. Gee (2005) menar att de gånger vi klarar av att utföra olika 

verksamheter på ett framgångsrikt sätt, vare sig det är i verkliga världen eller i ett datorspel, 

så känner vi stor tillfredsställelse och lycka. Gee anser att även om kommersiella spel oftast 

handlar om en kamp mellan det goda och det onda så betyder inte det att det måste vara på det 

sättet. Ett spel kan lika gärna handla om saker som händer oss i det verkliga livet och kan då 

användas för att stimulera till lärande. Det handlar bara om att designa spelet på rätt sätt, 

vilket måste ske på två sätt enligt Gee; dels måste ett spel komma med bra verktyg och 

instruktioner kring hur man gör för att utföra spelet, detta för att minimera den kognitiva 

bördan med spelet. Dels måste spelet också kunna anpassas och appliceras på den verkliga 

världen. På detta sätt blir spelaren guidad och stöttad i sitt utförande av spelet. Detta kan 

utföras på ett liknande sätt som det görs i t.ex. Call of Duty eller WoW, spelaren blir här 

stöttad och guidad genom spelet med hjälp av kunniga och hjälpsamma karaktärer som 

implementerats i spelet. Genom att dessa karaktärer existerar får spelaren en chans att testa 

olika scenarion och tillvägagångssätt innan han/hon verkligen vet hur han/hon ska göra, 
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spelaren lär sig alltså genom att testa sig fram. Gee kallar detta ”performance before 

competence” (Gee, 2005, s. 8) och menar att man lär sig genom att testa, misslyckas och få 

feedback. Detta hjälper spelaren att inte bara internalisera kunskapen han får genom 

utförandet, han/hon lär sig också att internalisera de värderingar som gör att deras 

spelkaraktär agerar på det sätt som den gör. Gee menar att genom att planera och designa ett 

spel väl, så är det möjligt att låta barn och ungdomar, och även vuxna, lära sig ett helt yrke, 

eller helt enkelt prova på ett yrke och jämföra det med ett annat för att på så sätt finna sitt 

”drömyrke”.  

 

För att återgå till WoW anser Gee att detta spel lär spelaren att allas kunskap är viktig för att 

lyckas bra i spelets värld. Det är inte bara viktigt att kunna spela sin karaktär, man behöver 

kunskap om hur de andras karaktärer fungerar, hur de andra spelarna är och reagerar som 

spelare, man måste kunna socialisera och spela ihop med de andra i gruppen och man måste 

kunna lyssna på varandra, men detta är bara några exempel på vad man behöver kunna. Gee 

menar att WoWs spelvärld till stor del liknar en modern arbetsplats, där alla arbetar mot 

samma mål och använder sina kulturella och sociala olikheter som ett sätt att nå målet, inte 

som ett hinder. Därför menar Gee att vi borde ta lärdom av spelets värld och utnyttja det för 

att lära oss mer om hur människans hjärna fungerar och för att engagera våra studenter i en 

djupare och mer engagerande lärandemiljö. 

 

2.8. MMO-Spel och språkbruk 

Constance Steinkuehler, assisterande professor i utbildande kommunikation och teknologi vid 

University of Wisconsin, menar att MMO-spel är forum för socialt och materiellt fördelad 

kognition och individuell och gruppbaserad problemlösning inom ett multimediaverktyg. 

Samt ett forum för  identitetsarbete, och för att träna sig i att leda folk. Allt detta inom en 

bestående onlinebaserad värld fylld av artefakter, verktyg och text. 2006, då Steinkuehler 

gjorde sin studie Massively Multiplayer Online Video Gaming as Participation in A Discourse 

var Lineage ett av de mest framgångsrika MMO-spelen på marknaden. Likt de flesta andra 

MMO-spelen så är Lineage snarlikt WoW i uppbyggnad, dock är handlingen placerad i en 

miljö som vagt påminner om ett medeltida Europa. I en värld fylld av magiker, dvärgar, 

knektar och älvor sparar spelarna pengar för att kunna bygga ett hem, skapar ett 

marknadsindex för bytesmarknaden och skapar relationer som ger status och solidaritet 

samtidigt som de oroar sig för att bli rånade och utsatta för andra brott. Steinkuehler (2006) 

undersöker språkbruket bland spelarna och beskriver att vid en första anblick verkar det som 

om språket som används i spelet är fyllt av förkortningar, grammatiska fel och spelets egna 

språk. Hon menar dock att språkets kodliknande uppbyggnad är lika komplext som vilket 

annat språk som helst. Det är anpassat till det sätt att kommunicera som finns inom spelets 

gränser, en chatt-ruta som innehåller max 58 tecken. Det är lämpat till att ge spelaren ett 

bredare liv inom spelet och det ger spelaren en möjlighet att skapa en identitet inom spelets 

värld.  

 

Steinkuehler (2006) menar att det är svårt att analysera den form av liv som gör språkbruket 

meningsfullt. Steinkuehler har genom sin studie av språkbruket i Lineage visat på hur 

uppmärksamhet av språkets funktion, och inte bara dess informationsvärde, kan ge en väg in 

till bättre förståelse för den sociala och materiella natur som hjälper till att forma det samhälle 

som gör att språket är nödvändigt. Onlinesamhällen inom Lineage och andra spel är komplexa 

sociala plattformar för skapande av relationer och avslutanden av dessa. De är plattformar där 

spelare kan öva sina sociala kunskaper och testa hur han/ hon fungerar i ett samhälle. Genom 
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att delta i ett MMO-spel deltar man i en diskurs med vaga språkliga regler och Steinkuehler 

menar att dessa regler snabbt läcker ut från spelet och världen utanför spelet påverkas. Hon 

menar vidare att spelet inte är en flykt från ”den verkliga” världen utan snarare en del av den, 

hon citerar Turkle som säger ”Some are tempted to think of life in cyberspace as insignificant, 

as escape or meaningless diversion. It is not. In our experiences there are serious play. We 

belittle them at our risk” (Steinkuehler, 2006, s. 50). Steinkuehler anser att det folk gör när de 

spelar inte enbart är nöje, det är ett komplext lärande för de deltagande och det borde vara 

forskarnas uppgift att finna hur detta lärande sker.  

 

Enligt Steinkuehler (2006) så anser många ickespelande grupper att spelen uppmuntrar och 

fostrar antisocialt beteende, att de är avskärmande från omvärlden och gör de som spelar 

trögtänkta. Men, menar Steinkuehler, om man ser MMO-spel som en del av en diskurs, så är 

den mycket lik vilken annan diskurs som helst, som t.ex. medicinska eller akademiska 

diskurser. Hon avslutar med att säga att oavsett om man anser att spel är bra eller dåliga för 

våra elever, så förtjänar de att bli tagna på allvar av forskare världen över.  

 

They serve as naturally occurring, self-sustaining, indigenous versions of 

the types of online learning communities much present research seeks to 

design and understand while, at the same time, such virtual environments 

provide a highly visible medium for the collaborative construction of mind, 

culture, and activity (Steinkuehler, 2006, s. 50-51). 

 

2.9. MMO-Spel i det moderna klassrummet 

Aaron Delwiche, assisterande professor inom avdelningen för kommunikation vid Trinity 

University i San Antonio, Texas, hävdar att många teoretiker, på senare år, har belyst den 

potential till lärande MMO-spel har. Han går till och med så långt som till att hävda att 

MMO-spel är framtidens lärandemiljö. Delwiche menar att ett fenomen så som webbkultur, 

kan vara svårt att visa, förklara och demonstrera enbart genom att låta någon läsa en textbok. 

Han menar att hans artikel Massively multiplayer online games (MMOs) in the new media 

classroom har som uppgift att argumentera för att ”MMOs are living, breathing textbooks that 

provide students with first-hand exposure to critical theory and professional practice” 

(Delwiche, 2006, s. 161).  

 

Delwiche (2006) menar att bland annat Gee, som nämnts tidigare, påstår att datorspel lär 

utövande spelare att bli problemlösare. I väldesignade spel kan spelaren enbart nå högre 

nivåer genom att testa en rad olika strategier. Delwiche anser att ett bra spel lär oss att lösa 

problem och reflektera över den invecklade design dessa imaginära världar innehar, samt över 

de sociala relationerna i denna imaginära värld och den identitet spelaren har i den verkliga 

världen. Enligt Delwiche är vissa spel bättre på detta än andra, The Sims, Grand Theft Auto 

och Second Life förutsätter en högre nivå av reflektion och tänkande än vad t.ex. ett spel som 

Pong gör. Mest framgångsrika är spel baserade på simulationer, gåtor, strategi, äventyr och 

rollspel, så som ett MMORPG.   

 

MMO-spel utgör ett situationsbaserat lärande, men självfallet är inte situationsbaserat lärande 

enbart begränsat till dessa spel. Vi finner situationsbaserat lärande bland annat på skolans 

nyhetsredaktion, i skolans korridorer och i de olika grupperingar som finns inom skolans 

värld. Men MMO-spelen ses som fascinerande med anledning av att social interaktion, 

samarbete och kunskapsdelande är centralt för att spelet ska ses roande. Genom att spelarna 
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ger varandra kritik, samarbetar, återbygger och bygger på i spelets värld, lär de av varandra. 

Spelarna lär sig genom ett aktivt engagemang, inte bara till spelet, utan också till varandra. 

Delwiche menar att detta står i kontrast till den pedagogik som utförs på de flesta skolor idag, 

där lärande oftast ses som en individuell process som stannar då studenterna/eleverna lämnar 

klassrummet och många lärare avråder och motarbetar att eleverna ska samarbeta med 

hemläxor och dylikt, eftersom detta beteende ses som fusk.  

 

Delwiche (2006) menar att MMO-spel uppmuntrar till ett rollspelande beteende som har 

potential och löften om bra lärande. Delwiche menar att böcker om lärande är fyllda med 

exempel på framgångsrika rollspelandetekniker som främjar inlärningen hos 

studenterna/eleverna. Han ger några exempel där rollspel har fått en betydande roll för elevers 

inlärning. Bland annat påvisar han hur studenter på Barnard College gör rollspel kring bland 

annat Franska Revolutionen.  Genom att rollspela tvingas studenterna/eleverna att temporärt 

byta identitet och se världen ur ett annat perspektiv och Delwiche refererar till rollspel som 

den perfekta empatiövningen.  

 

För att kunna använda sig av MMO-spel i undervisningen krävs, enligt Delwiche, att 

studenterna/eleverna först blir engagerad i spelet och i det rollspelande det innebär. När det 

väl har hänt så är det lätt att implementera uppdrag och en storyline som stämmer överens 

med vad som krävs i kursen.  

 

Once students are highly engaged in the process of role-playing and 

information seeking, it is relatively easy to convince them to role-play as 

apprentice participants within a higher-level theoretical community. The 

students can also be encouraged to make the critical leap into meta-

reflection about the similar learning processes embedded in both domains 

(Delwiche, 2006, s. 163). 

 

Dock upptäckte Delwiche, genom sina försök att använda sig av det existerande MMO-spelet 

Everquest i undervisningen, att många av studenterna hade problem med att lära sig spelets 

grunder. Detta gjorde att det tog tid innan det lärande som var aktuellt för kursen kunde 

påbörjas. Delwiche lärde av sina misstag och när han ett år senare återigen gav sig på att 

implementera MMO-spel i undervisningen valde han ett spel som var lite lättare att lära sig 

hantera och undervisningen kunde påbörjas långt tidigare. Han bad studenterna spela minst 

fem timmar varje vecka, vilket även det blev ett problem, och han tror att detta berodde på en 

blandning mellan dåliga datorresurser i studenternas hemmiljö och att det fanns en 

psykologisk barriär hos studenterna som gjorde att datorspel inte sågs som någon riktig 

hemläxa. Han menar också att om inte studenterna/eleverna är så kallade spelnördar så är det 

orimligt att be dem spendera så mycket som fem timmar på ett spel under deras fritid. 

Delwiche upptäckte att om man istället bad studenterna infinna sig på skolan mellan vissa 

tider under en kväll som ägnades åt spelande var de mer villiga att anstränga sig.  Då 

Delwiche efter båda kurserna utvärderade undervisningsmetoden med studenterna ansåg 

studenterna att det hade lärt sig det som kursen utlovat genom att använda sig av valda MMO-

spel, och mer därtill. Dock anser Delwiche att det är viktigt att varna studenterna/eleverna för 

att spelandet kan bli ett beroende innan de introduceras in i spelvärlden och att det är viktigt 

att noga analysera och testa sig fram till vilket spel som bäst passar kursens syfte. 

 

2.10. Världen utanför spelet 
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Bland andra Stone (1991, 1995) och Turkle (1995) menar att de animerade världarna på 

internet och i spel skiljer sig från den vanliga världen, In Real Life (kommer i fortsättningen 

förkortas med IRL).  Miller & Slater (2000) och Taylor (2008) menar å andra sidan att de 

båda världarna är starkt sammanlänkande och lever i en sorts växelverkan med varandra. Det 

blir allt vanligare att de som spelar tillsammans också hittar på saker IRL, ett exempel är när 

en guild i WoW arrangerar en IRL-fest där de möts och umgås. Många gånger skapas 

vänskapsband under dessa möten och de man tidigare bara spelat med blir en del av livet 

offline (Taylor, 2006, s. 56). Det har även blivit allt vanligare att människor som träffats via 

internet och olika spel så som WoW senare har blivit ett par i den ”verkliga” världen, men lika 

vanligt har det blivit att Internet och dessa spel skapat problem i relationer och ibland till och 

med skilsmässa. ”WoW widows” har blivit ett någorlunda vanligt begrepp och innebär att ena 

parten anser att den andra parten försummar sina sociala och äktenskapliga plikter och 

spenderar allt för mycket tid vid datorn (Northrup, 2008, s. 75).  

 

Spelarnas materiella förutsättningar påverkar spelarens möjligheter att spela. För att kunna 

spela bland annat WoW krävs det att man har en dator och en uppkoppling som klarar av 

spelet, därtill så måste man kunna betala det 12€ det kostar varje månad att spela. Spelarnas 

arbetssituation och arbetstider påverkar också hur och i vilket utsträckning de kan spela. En 

annan sak som, enligt Svenningsson-Elm (2009) påverkar livet online är hur spelarna känner 

varandra offline. Ibland består ett guild av spelare som alla på ett eller annat sätt känner 

varandra IRL. I dessa fall kan spelet till stor del ses som en förlängning av det verkliga livet 

och slutar inte bara för att man råkar logga av. Det kan det bli förvirrande för övriga spelare 

då dessa spelare loggar in igen eftersom de övriga troligen har missat en hel del av det som 

skett i livet utanför spelet. Svenningsson-Elm menar också att ”man ibland kan fara ganska 

hårt fram i sina kommentarer, på ett sätt som man inte skulle göra med spelare man kände 

mindre väl” (Svenningsson-Elm, 2009, s. 71). Det som händer i det verkliga livet påverkar 

livet i spelet, lika mycket som att livet i spelet påverkar det verkliga livet. De sociala regler 

och kulturer som finns IRL överförs till spelet men med mindre krav på att det ska ske på rätt 

sätt. I spelet har man en chans att öva sig på hur man beter sig i ett samhälle, gör man fel kan 

man många gånger börja om från början och försöka igen med en ny karaktär eller med en ny 

grupp människor. Gör man fel i den verkliga världen är det inte riktigt lika lätt att få en andra 

chans. 

 

2.11. Sammanfattning 

I denna del har frågan om datorspel, identitetsarbete och läroplanen diskuterats, samt 

datorspel och lärande. Ett förtydligande har gjorts kring vad lärande är, vad ett datorspel är 

och vad WoW är. Vad lärande är presenteras i huvudsak utifrån Piagets konstruktivistiska 

perspektiv som innebär att vi människor själva konstruerar vår förståelse av världen, utan 

påverkningar från andra. Detta sker genom assimilation och ackommodation.  Samt utifrån 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv som menar att den sociala miljön är viktig för lärande. 

Vi lär av och med varandra, och det man inte riktigt kan och behärskar själv kan man 

tillsammans med någon annan i och med zonen för proximal utveckling. 

 

Ziehes (1994) hävdande att dagens ungdomar växer upp utan en ontologisk trygghet har 

därefter presenterats. Ziehe m.fl. hävdar att utan en ontologisk trygghet blir ungdomarnas 

identitetsarbete försvårat och ungdomarna söker sig till olika subkulturer, detta för att ha 

något att skapa sin identitet kring. De menar vidare att det i dagens samhälle inte längre finns 

någon ontologisk trygghet eftersom de traditioner och värderingar som hjälpt till att bygga 
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vårt samhälle under århundraden inte längre är lika tydliga. Barn och ungdomar måste idag 

själva skapa sig en identitet, komma på vem de ska vara. Förr var det mer självklart att man 

antog den roll i samhället och yrkeslivet ens förfäder hade haft. Detta är inte längre en 

möjlighet vilket försvårar identitetsarbetet hos våra barn och ungdomar. Datorspelen, mer 

precist MMO-spelen, kan vara en sådan kultur, en ungdomskultur.  

 

Prenskys (2006) teori kring att barn idag lever i ett informationssamhälle presenterats. Han 

menar att barn och ungdomar idag har tillgång till information vart än de går, överallt utom i 

skolan där de istället får stänga av alla de medel de annars har för att nå information. Prensky 

ser detta som lite skrämmande eftersom han menar att pedagogernas uppgift idag är att 

vägleda eleverna genom detta enorma informationsflöde och hjälpa dem bli källkritiska 

samhällsmedborgare. Prensky menar att eleverna går från ljuset av den nya världen och in i 

mörkret av gammalmodiga undervisningsmetoder då de går till skolan och det måste ske en 

ändring på detta.  

 

Gees (2005) teorier kring den mänskliga hjärnan och dess likhet med ett MMO-spel 

presenterades därefter. Han menar att vi människor lär oss bäst genom att få simulera en 

erfarenhet på ett sådant sätt att simuleringarna förbereder oss på hur vi ska agera i olika 

situationer. Han menar vidare att det är just det hjärnan gör innan vi bestämmer oss för hur vi 

ska agera i en situation, den simulerar situationen utifrån tidigare erfarenheter och utvärderar 

resultatet av olika handlingar. I våra tankar kan vi simulera olika scenarier och analysera och 

utvärdera dessa för att sedan komma fram till hur vi ska reagera för att nå önskat resultat. Gee 

menar att det är möjligt att lära ut ett helt yrke via ett datorspel om det är väldesignat och 

anpassat efter hur den mänskliga hjärnan fungerar.  

 

Steinkuehlers (2006) studier kring MMO-spel och språkbruk har presenterats. Steinkuehler 

menar att MMO-spel är en plattform för bland annat socialt och materiellt fördelad kognition, 

individuell och gruppbaserad problemlösning, identitetsarbete och för att träna sig i att leda 

folk. Dessa spel är inte en flykt ifrån verkligheten, utan snarare en del av den. Hon menar 

vidare att det språk som används i spelets värld är lika komplext språk som vilket annat språk 

som helst.  

 

Delwiches (2006) resonemang kring användandet av MMO-spel har därefter uppvisats. 

Delwiche har vid två tillfällen använt sig av olika MMO-spel i undervisningen och kommit 

fram till att en del spel är för komplexa för att kunna användas i undervisningssyfte även om 

de är fyllda av möjligheter. I sina försök upptäckte han att spelet Everquest var svårt för 

studenterna att lära sig och även om eleverna ombads spela och lära sig spelet på fritiden, var 

det få som var villiga att offra sin fritid till att spela ett datorspel, även om det var deras 

hemläxa. Han upptäckte att datorspel inte sågs som riktigt skolarbete och därför var det inte 

heller något som prioriterades. Dock så dök studenterna upp och spelade om det var 

schemalagt, även på kvällstid. Delwiche kom fram till att om man ska använda sig av spel i 

undervisningen så bör man välja ett okomplicerat spel som är lätt för studenterna/eleverna att 

lära sig, de bör vara anpassat för att passa till syftet med kursen och man bör varna 

studenterna/eleverna om att spelet kan vara beroendeframkallande. Trots de motgångar 

Delwiche stötte på lärde sig hans studenter det de skulle i kursen, och mer därtill. 

 

Taylor (2006) och Svenningsson-Elm (2009) har argumenterat för att spelets värld och den 

verkliga världen i stor grad är sammanlänkade då det många gånger förekommer att man 
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träffas i den verkliga världen, ibland har till och med ett kompisgäng gått samman och bildat 

en guild i spelet och således menar Svenningsson-Elm att spelets värld bara är en förlängning 

av det verkliga livet och slutar inte bara för att man loggar av. Det som sker i det verkliga 

livet påverkar det som sker i spelets värld och vice versa. Spelet har blivit en ungdomskultur, 

ett forum för identitetsskapande.  

 

Som avslutning av bakgrundsdelen och som ett led mot metoddelen följer här nedan en 

presentation av studiens problemformulering och syfte samt de frågor som är studiens 

utgångspunkt.  

 

2.12. Problemformulering och syfte 

Med utgångspunkt i Gee (2005), Steinkuehlers (2006), Delwiches (2005) teorier och Ziehes 

(1994) syn på samhällets brist på ontologisk trygghet och identitesarbete är det intressant att 

undersöka om elever och studenter som spelar WoW anser att spelet påverkat deras lärande.  

Om de anser och tror att spelet WoW går att använda som ett verktyg i undervisningen, om de 

anser att datorspel över huvud taget går att använda i utbildningssyfte och hur det arbetas med 

att framhäva dagens ungdomskulturer i skolans undervisning. Dessutom är det av intresse att 

undersöka pedagogers syn på dessa frågor.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter, elever och pedagoger ser på lärande 

och ungdomskultur i relation till datorspel, i synnerhet spelet WoW.  

 

Denna studie kommer därför genomföras utifrån frågorna; 

 Kan WoW påverka utövande studenters/elevers lärande? 

 Går WoW använda som ett lärandeverktyg? 

 Går det använda datorspel i undervisningen? 

 Hur arbetas det med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan? 
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3. Metod  
Inom kvalitativ forskning baseras ett resultat på hur forskaren tolkar den data som samlas in. 

Detta gör att varje forskare tolkar data utifrån sina förförståelser och kunskaper inom ämnet, 

därför kan ett resultat se olika ut beroende på vem som utfört tolkningen även om datan är 

densamma. Därför är det viktigt att redan tidigt redogöra för vem forskaren/författaren är och 

vilka förkunskaper han/hon har för ämnet. Det är också därför denna del inleds med en 

presentation av författaren. Därefter följer ett avsnitt som presenterar vald 

datainsamlingsmetod till denna studie. Därefter följer en presentation av procedur och urval. 

Då detta är gjort är det också nödvändigt att påvisa det bortfall som uppstått och hur 

databearbetningen har sett ut. Därefter redovisas det etiska övervägandet som ägt rum. Efter 

dessa delar avklarats följer ett avsnitt med reflektioner kring metoden och arbetet med 

studien.  

 

3.1. Presentation av författaren 

I och med att detta är en kvalitativ studie så tolkas den data som samlas in utifrån författarens 

förförståelse inför ämnet, detta gör att den tolkning som presenteras i 4. Utfall skapas utifrån 

de kunskaper och förståelser författaren har sedan tidigare. Inom hermeneutiken innebär detta 

att författaren når djupare förståelse inför ämnet genom att genomföra studien.  Åkerberg 

(1986) skriver att ”den hermeneutiska cirkeln är […] beteckningen på en markant dialektisk 

process” (Åkerberg, 1986, s. 25), cirkeln kan även ibland betecknas som en spiral. Med detta 

menar Åkerberg att man för att kunna förstå delarna måste forskaren, eller i det här fallet, 

författaren, kunna förstå helheten och att det inte är möjligt att förstå helheten utan att förstå 

delarna. Med utgångspunkten i den individuella förförståelsen, tolkar författaren det han ser 

och uppnår utifrån tolkningen en ny förståelse för att på nytt kunna göra en ny tolkning, på det 

här sättet fortsätter forskningsprocessen i en oändlig spiral.  

 

Jag är en tjugosjuårig Universitetsstudent från ett litet samhälle i Mellansverige. Mina 

föräldrar är utav arbetarklass/lägre medelklass vilket gör att även jag tillhör denna sociala 

klass, i likhet med de flesta av mina vänner. Jag har de senaste åren spenderat en hel del tid 

med spelet WoW vilket gör att jag har en del insikter kring spelets uppbyggnad och utförande. 

Jag har med andra ord en viss förförståelse inom ämnet, en förförståelse som någon som 

aldrig haft med spelet att göra inte har. Detta inte bara kan utan kommer påverka hur jag 

tolkar den data jag får in. Denna undersökning är således ett vidare steg i den hermeneutiska 

spiralen för att nå en djupare förståelse inför ämnet. 

 

3.2. Datainsamlingsmetod 

För att bäst uppnå ett relevant resultat på studien valdes halvstrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Detta möjliggör att informanten kan resonera mer fritt kring ämnet och 

delge mer djupgående information än vad som är möjligt via exempelvis en enkät. Dessutom 

ger det ett tillfälle för både den som intervjuar och informanten att be om förtydligande kring 

eventuella otydliga svar eller frågor. Enligt Denscombe (2000) och Kvale (1997) handlar en 

kvalitativ forskningsintervju om ett samspel mellan den som intervjuar och informanten. 

Intervjun är ett utbyte av synpunkter mellan dessa två personer som samtalar kring ett tema, i 

detta fall hur studenter, elever och pedagoger ser på lärande och dagens ungdomskulturer i 

relation till datorspel, i synnerhet spelet WoW. Samtalet sker dock inte mellan två likställda 
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parter, det är intervjuaren som styr samtalet genom att introducera ämnet och ställa frågor. 

Den kvalitativa forskningsintervjun är en halvstrukturerad intervju vilket innebär att intervjun 

varken är ett strängt formulerat frågeformulär eller ett öppet samtal, det är något mitt emellan. 

De intervjuer som genomförs är halvstrukturerade och informanterna är studenter/elever och 

pedagoger som på något sätt kommit i kontakt med spelet WoW. Gällande är dock att samtliga 

studenter/elever som intervjuas själva är eller har varit utövare av spelet. Pedagogerna 

däremot behöver inte själva vara utövare, däremot bör de ha kännedom om spelet. Vid 

intervjuerna ligger fokus på de fyra frågeställningar som nämns i problemformuleringen. De 

intervjumallar som används går att finna i bilaga två och tre.  

 

För att vara säker på att intervjuerna skulle ge relevanta svar genomförs först en pilotstudie i 

form av två intervjuer där frågor och svar analyseras utifrån vilken relevans svaren har 

gentemot studiens syfte. Därefter planerades intervjuer med fyra studenter, fyra elever och tre 

pedagoger in. Värt att notera här är att informanterna inte nödvändigtvis är svenska 

medborgare. 

 

3.3. Procedur och urval 

En förfrågan om deltagande studenter, elever och pedagoger skickas ut via för spelet WoW 

relevanta kanaler och forum. De som valt att ställa upp på dessa intervjuer ombeds att skicka 

ett e-postmeddelande till mig på wowessay@hotmail.com för att bestämma dag, tid och 

medium för intervjuerna. Informanterna får välja mellan att intervjuas via telefon eller 

Ventrilo©. Ventrilo© är ett vanligt förekommande kommunikationsverktyg bland 

onlinespelare, det är ett gratis ”voice over IP” program som möjliggör kommunikation över 

internet. De tillfrågas sedan om de är villiga att medverka i studien med namn, eller om de vill 

vara anonyma. Väljer de att vara anonyma tillfrågas de om de kan tänka sig att ställa upp med 

det namn deras huvudkaraktär i spelet har, om de har någon. Då detta är avklarat sker 

intervjuerna via det valda mediet på den av informanten valda tiden. Informanten informeras 

sedan om att samtalet kommer att spelas in, sparas och transkriberas för att sedan vidare 

analyseras. Då intervjun är avklarad tillfrågas informanten om han/hon vet någon annan som 

kan vara relevant att intervjua utifrån studiens syfte, nämligen att undersöka hur studenter, 

elever och pedagoger ser på lärande och ungdomskultur i relation till datorspel, i synnerhet 

spelet WoW. Således har deltagande informanter valts ut på grund av att de innehar kunskap 

som är av värde för studiens syfte, det vill säga, de har kunskap om spelet WoW samt är 

antingen studenter, elever eller pedagoger. 

 

3.4. Bortfall 

Bland de fyra elever som valt att ställa upp i studien genom att intervjuas har två inte deltagit 

på grund av att det varit svårt att finna en passande tid för intervjun. Av de tre pedagogerna 

har en bortfallit på grund av andra omständigheter som gjort att hon inte kunnat deltaga. 

Bland studenterna inföll inget bortfall. Detta gör att sammanlagt fyra studenter, två elever och 

två lärare intervjuats. 

 

3.5. Databearbetning 

Intervjuerna spelas in för att sedan transkriberas. Transkriptionerna skickas därefter ut till 

informanterna som läser igenom transkriptionerna och verifierar innehållet. Informanterna får 

här inte ändra något i transkriptionerna, dock kan de välja att inte längre delta i studien. Då 
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detta är genomfört sammanställs och presenteras ett kvalitativt resultat där svaren delas in i 

fyra kategorier. Dessa kategorier har sin grund i problemformuleringen och ger svar på de 

fyra frågeställningarna som presenterades där. Kategorierna är; kan WoW påverka utövande 

elevers lärande, WoW som ett lärandeverktyg, datorspel i undervisningen och att arbeta med 

att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan. Tolkning och förståelse är grundstenarna i 

kvalitativ forskning, vilket gör att denna forskning grundar sig på interpretationer. Inom den 

fenomenografiska och hermeneutiska forskningen innebär detta att man ”utnyttjar kända 

perspektiv vid tolkningen” (Larson, 1986, s. 23). Detta betyder att forskarens egna 

förförståelser har en viktig roll i tolkningsarbetet. Beroende på vilken förförståelse forskaren 

har kan alltså resultatet och tolkningen av resultatet variera. De frågor som inte gett något för 

studien relevant svar redovisas inte i 4. Utfall. Efter att utfallet redovisats analyseras detta 

utifrån syftet och bakgrunden. Därefter följer ett diskussionsavsnitt där författarens personliga 

tankar presenteras, studien avslutas sedan med en presentation av den slutsats författaren, jag, 

kommit fram till samt förslag på vidare forskning. 

 
3.6. Etiskt övervägande 

Deltagande informanter har tillfrågats om deras deltagande i studien ska ske anonymt eller om 

de kan tänka sig att delta i studien med namn. De informanter som valt att vara anonyma har 

sedan fått välja mellan att vara helt anonyma eller att delta med det namn deras huvudkaraktär 

i spelet har, om de har någon karaktär. Har informanterna valt att delta i studien anonymt har 

de fått göra detta, målsättningen har dock varit att samtliga informanter ska vara villiga att 

ställa upp med namn. De pedagoger som ställt upp har dock valt att använda sig av alias för 

att skydda sina elever i och med tystnadsplikten. De elever som är under 18 års ålder har 

ombetts tillfråga sina vårdnadshavare om de godkänner deras deltagande. Efter att 

intervjuerna transkriberats har transkriptionerna skickats till informanterna så de har kunnat 

gå igenom och se hur de svarat och sedan kunnat ta ställning till om det som framkommer i 

transkriptionerna är det som verkligen sades. Denscombe (2000) menar att om det är möjligt 

att göra detta ska det också utföras. Det är ett sätt för mig som forskare att försäkra mig om att 

de data jag samlat in är korrekt och ett sätt för informanten att se att det som sades verkligen 

var det han/hon menade säga och att det inte misstolkats (Denscombe, 2000, s. 158). 

Informanterna har inte tillåtits att editera det som transkriberats eftersom detta kan göra att de 

kan ändra och censurera svaren så att de bättre passar de åsikter de bör ha istället för de 

åsikter de verkligen har. Ändrar och censurerar de vad som sagts vid intervjun sänks 

reliabiliteten i transkriptionerna och således sänks också studiens validitet. Informanterna har 

däremot kunnat välja att ta tillbaka sitt deltagande vilket ingen av de deltagande valt att göra.  

 

3.7. Reflektioner 

Denna studie är av kvalitativ art och de data som samlas in tolkas utifrån författarens 

förförståelse inför ämnet, detta gör att den inte är möjligt att genomföra studien igen och nå 

samma resultat. Inte ens författaren själv kan göra detta eftersom hon efter denna studie 

vandrat ett steg uppåt i den hermeneutiska spiralen och på så sätt nått en djupare förståelse 

inför ämnet. Denscombe (2000) menar att om syftet är ”att gå på djupet i en speciell situation 

för att utforska det specifika, ligger tyngdpunkten på att välja nyckelpersoner på fältet” 

(Denscombe, 2000, s. 142), i detta fall studenter/elever som spelar WoW samt pedagoger som 

har kännedom om spelet.  

 

Eisenhart och Borko (1993) har utarbetat fem kriterier att utgå ifrån när man ska arbeta med 
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en kvalitativ studie, de menar att det är viktigt att datainsamlingsmetoden matchar vald 

analysteknik, att samla in kvalitativ data för att sedan analysera detta kvantitativt är inte 

eftersträvansvärt. Det är viktigt att insamlingen och analysen av insamlad data görs på ett 

tekniskt riktigt vis. Forskaren uppmanas att tydligt redogöra för sin egen personliga tolkning. 

Forskningen måste redovisas på ett sätt som är begripligt för läsaren. Det femte och sista 

kriteriet innebär att forskaren i sin studie ska försöka skapa en helhet av alla de kriterier som 

påvisats här ovan för att ge ett helhetsintryck. Det är min intention att arbeta efter dessa 

ovannämnda kriterier och på så sätt stärka validiteten i denna studie. De data som samlas in är 

av kvalitativ art och bearbetas kvalitativt, insamlingen av data sker på ett tekniskt riktigt sätt. 

Det vill säga; samtalen spelas in, transkriberas och skickas sedan till informanten som då kan 

bekräfta eller dementera innehållet. De gånger en personlig tolkning görs redogörs detta på ett 

tydligt sätt, samt att det är av författarens uppsåt att presentera studien och dess bakgrund på 

ett tydligt sätt som presenteras som en helhet med en röd tråd genom hela arbetet. 

 

Denscombe (2000) förklarar att intervjuaren kan påverka respondenten så att denna svarar 

enligt vad han/ hon tror intervjuaren vill att han/hon ska svara. Detta kan ske genom tonlägen, 

gester, formuleringar och dylikt(Denscombe, 2000, s. 139). För att undvika denna effekt tog 

jag tidigt del av den kritik som riktats mot min valda undersökningsmetod, intervjuer, för att 

bli medveten om de fällor man lätt kan falla i som intervjuare. Det är viktigt för mig att i så 

stor utsträckning som möjligt hålla mig objektiv under intervjuerna och för att undvika de 

svar respondenterna ger ska förvrängas så spelas intervjuerna in och transkriberas direkt efter 

att intervjun har avslutats. Denscombe (2000) menar vidare att det är viktigt att låta 

informanterna, om det är möjligt, läsa de transkriptioner som gjorts från deras intervju, detta 

för att undvika att informationen misstolkas. Att informanterna har fått godkänna 

transkriptionerna förhindrar att jag, som författare, modifierar det som sägs för att få det 

resultat jag önskar. Det hjälper också till att förhindra att missförstånd uppstår och att jag som 

författare tolkar det informanterna sagt på ett felaktigt sätt. 

 

Student och elevintervjuerna hade kunnat genomföras med hjälp av enkäter, vilket kunde ha 

gett en större bredd och fler deltagande studenter/elever, dock så skulle detta ha gjort att de 

svar jag skulle fått in inte skulle ha varit lika djupgående som de kan bli vid en intervju. Man 

är inte lika nyanserad i sitt beskrivande när man skriver ner ett svar som man är då man pratar 

fritt kring frågan, därför anser jag att den metod jag valde är relevant för denna studie. Enbart 

student och elevintervjuerna utgör sammanlagt ca 90 minuters intervjutid vilket jag anser är 

nog för att se en tendens, även om fler intervjuer kunnat göra detta tydligare. 

 

Den pilotstudie som genomfördes för att testa och granska frågorna resulterade i att frågor 

lades till både vid intervjuerna med pedagoger och i intervjuer med studenter/elever. Dessa 

frågor har en betydande roll i arbetet med att förstå hur studenter, elever och pedagoger ser på 

lärande och ungdomskultur i relation till datorspel, i synnerhet spelet WoW.  

 

I efterhand kan vissa avsnitt i bakgrunden ses som överflödiga, men faktum är att dessa 

avsnitt har hjälpt till att bygga den förståelse inför ämnet jag har nått genom arbetets gång. 

Om jag t.ex. inte hade kunnat jämföra Vygotskij med Piaget så hade det inte varit möjligt att 

helt och fullt förstå vad som ligger bakom Vygotskijs teorier kring lärande. Därför är det 

också nödvändigt att presentera dessa delar i studiens bakgrund, detta för att underlätta 

läsarens arbete med att förstå de val, tolkningar och resonemang som gjorts. 
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4. Utfall 
Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter, elever och pedagoger ser på lärande 

och dagens ungdomskulturer i relation till datorspel, i synnerhet spelet WoW. Detta 

undersöktes utifrån frågorna; kan WoW påverka utövande studenters/elevers lärande? Går 

WoW använda som ett lärandeverktyg? Går det använda datorspel i undervisningen? Och hur 

arbetas det med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan? I denna del presenteras först 

pedagogernas åsikter följt av en analys utifrån bakgrunden. Därefter presenteras studenternas 

åsikter på ett liknande vis och sist, men inte minst, elevernas. Mina egna tankar presenteras i 

5. Diskussion. 

 

4.1. Pedagoger 

De pedagoger som deltagit är ”Anna” och ”André”. ”Anna” har varit verksam i närmare fem 

år på en grundskola i Mellansverige där hon undervisat i svenska och engelska för årskurs sju 

till nio. Hon har för tillfället ingen fast anställning, däremot har hon ett längre vikariat på en 

gymnasieskola där hon undervisar i svenska och engelska.  ”André” har varit yrkesverksam i 

mer än tio år och undervisar matematik, svenska och gymnastik i grundskolans senare år på 

en skola i Sydsverige. 

4.1.1. Presentation av pedagogernas åsikter 

Pedagogen ”André” menar att spelet har haft väldigt negativa inverkningar på elevers lärande 

och säger att ”det stör nattsömnen och deras språkbruk […] De börjar korta ner orden och 

säger saker som […] w t f (what the fuck) […] de har även börjat skriva på så vis, med ett så 

kallat internetspråk, det är synd tycker jag… De förlorar det svenska språket så att säga”.  

”André” är skeptisk till att använda WoW i undervisningssyfte och ser inte riktigt hur man 

skulle kunna använda spelet i undervisningen då det är designat till att vara ett nöjesspel och 

inte ett undervisningsprogram. Däremot är han inte lika negativ inför användandet av 

datorspel i undervisningen även om han hellre vill kalla dem för utbildningsprogram, däremot 

är han inte helt nöjd med utbudet av utbildningsprogram för de lite äldre eleverna; ”Inte 

datorspel, utan utbildningsprogram då de är it-åldern. Typ Mulle Mecks ABC eller nått, fast 

Mulle Meck passar kanske inte riktigt mina elever… men det finns så få program för de lite 

äldre eleverna…” 

 

”André” anser att det är viktigt att framhäva de olika ungdomskulturerna i skolan och ger en 

levande beskrivning av en modevisning eleverna nyligen arbetat med som ett samarbete 

mellan historian, svenskan, bilden och slöjden. Ett arbete som påbörjats efter att eleverna 

själva fått välja ett ämne att arbeta kring, vilket enligt ”André” är ett sätt att framhäva dagens 

ungdomskulturer. Han tror absolut på användandet av datorspel, eller utbildningsprogram, 

som ett sätt att framhäva ungdomskulturerna ” Definitivt… då det finns en dator i var mans 

hem… Och… det är framtiden… så vill vi nå ungdomarna så är IT vägen att gå, men inte 

spel, undervisningsprogram” dock tror ”André” inte alls på idén att använda sig av spelet 

WoW. 

 

”Anna” ser både positiva och negativa inverkningar av spelet och menar att hon ”på senare år 

upptäckt större fantasi, eller kanske kreativt användande av fantasin vad gäller 

uppsatsskrivning hos tonårskillarna och [hon] tror att det har mycket med de här 

äventyrsspelen att göra faktiskt”. ”Anna” är dock inte enbart positivt inställd till spelets 
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påverkan på elevernas lärande, samtidigt som hon pratar om ökad fantasi hos tonårspojkarna 

så belyser hon dock att spelet ”tar väldigt mycket tid som kanske skulle kunna ägnas åt annat, 

som läxor”. 

 

”Anna” menar att allt går att använda i undervisningen ” Jag har ju den övertygelsen att man 

kan använda allting i undervisningen, dock har jag inte funderat specifikt kring hur det här går 

att använda mer än att det stimulerar fantasin och får igång det kreativa tänkandet så”. Hon är 

lika positivt inställd till att använda datorspel i undervisningen och hänvisar till tidigare svar 

att hon anser att allt går att använda i undervisningen och även bör användas för att ”fånga 

elevernas fantasi och stimulera den”.”Anna” menar att det naturligtvis är viktigt att framhäva 

de olika ungdomskulturerna i undervisningen och inte bara för att Lpo 94 säger att vi ska det 

”utan för att det faktiskt har mycket att tillföra, att använda sig av det som når fram t ill 

ungdomarna”. När hon tillfrågas hur de arbetar med detta på hennes skola så blir hon lite 

ställd och som hon säger själv, satt på pottkanten. Hon beskriver sedan hur hon i bland annat 

engelskundervisningen använder sig av filmer som är med på topplistan över de mest hyrda 

filmerna just nu och beskriver att det är positivt att det numera går att välja bort undertexterna 

så hon slipper tejpa över dessa likt de gjorde då hon själv gick i skolan. Hon menar vidare att 

hon försöker låta eleverna använda sig av internet och olika språkspel, men i likhet med 

”André” eftersöker ”Anna” spel som passar de äldre eleverna bättre. ”Anna” säger att 

datorspel absolut går att använda för att framhäva dagens ungdomskulturer i undervisningen 

”Det tror jag på, det enda som brister det är väl på att vår egen fantasi kanske inte är så… när 

det gäller användandet av det här... Men det tror jag handlar lite om att särskilt många äldre är 

lite osäkra på att hantera de där medierna på olika sätt. Att det är lite skrämmande och lite nytt 

när eleverna är säkrare än en själv”. ”Anna” är lika positiv till att använda WoW för detta och 

påpekar återigen att den enda som hindrar oss är fantasin.  

4.1.2. Analys  

Pedagogerna har upptäckt att datorspelandet hos eleverna både har sina för och nackdelar. 

”Annas” observationer kring den ökande användningen av fantasin hos tonårspojkar och 

hennes tankar kring att detta kan vara ett resultat av de äventyrsspel, som hon kallar det, som 

eleverna utövar på fritiden kan stödjas i Delwiches (2006) resonemang. Delwiche nämner att 

eleverna får träna sig på att rollsspela då de spelar ett MMO-spel. Han nämner också att 

rollspel är ett av de mest populära verktygen som står att finna i de böcker som finns kring 

lärande idag. Rollspel tvingar eleverna att leva sig in i andra roller och karaktärer vilket 

stimulerar fantasin hos eleverna. Detta kan förklara varför ”Anna” ser att fantasin, eller 

kanske det kreativa användandet ”av fantasin vad gäller uppsatsskrivning hos tonårskillar” 

ökat.  

 

”André” å andra sidan uttrycker en oro för att eleverna tappar det svenska språket och 

använder sig av ett internetspråk istället. Denna oro är obefogad om man ser till Stienkuehlers 

(2006) teori om att detta så kallade internetspråk är ett språk i sig, lika komplext som vilket 

annat språk som helst. Steinkuehler menar alltså att det inte är det svenska språket eleverna 

använder sig av då de använder sig av förkortningarna och den suspekta grammatik som hör 

till det så kallade internetspråket, det är ett eget språk. Dock nämner Steinkuehler att språket 

sprider sig utanför spelens och Internets värld. Hon menar att för att förstå de effekter detta 

språk har på det svenska språket måste man analysera den form av liv som gör detta 

språkbruk meningsfullt, vilket enligt Steinkuehler är svårt. 
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”Anna” ser även hon nackdelar med spelet/spelen och säger att de tar en hel del tid i 

besittning, tid, som enligt ”Anna” kunde ha ägnats åt att till exempel göra läxorna. Delwiche 

nämner även han att spelet tar mycket tid och att utövare ibland kan sitta i flera timmar vid 

spelet. Han ser dock inte detta som något negativt utan argumenterar istället för att då spelet 

är så pass engagerande och rogivande, så hjälper det till att öka elevernas studiemotivation. 

De beskrivningar av spelets inverkan på eleverna som vi fått av både ”Anna” och ”André” 

talar dock för motsatsen. 

 

Då man tillfrågar pedagogerna om de anser att det är viktigt att belysa dagens 

ungdomskulturer i skolan svarar båda att det är väldigt betydelsefullt. ”Anna” uttrycker även 

att det är viktigt att använda sig av det som når fram till ungdomarna, att utgå från deras 

intressen i undervisningen. Enligt Lpo 94 ska man så långt det är möjligt anpassa 

undervisningen så att den passar varje individ. Man ska se till varje individs personlighet, 

intresse, tidigare erfarenheter och bakgrund och sedan anpassa undervisningen därefter. Både 

”Anna” och ”André” beskriver ingående hur de arbetar med att framhäva dagens 

ungdomskulturer i deras undervisning. Båda ger uttryck för att de är positivt inställda till att 

använda sig av datorspel i detta arbete, dock anser inte ”André” att WoW är användbart i detta 

arbete. ”Anna” däremot menar att det enda som hindrar oss från att använda WoW och andra 

datorspel är vår egen fantasi och rädsla. Prensky (2008) instämmer i vad som sägs i Lpo 94 

och menar att det är ytterst viktigt att anpassa undervisningen till varje enskild elev. Detta kan 

innebära att man måste använda sig av spel som WoW i undervisningen, vilket, enligt 

Prensky, skapar en väldigt god lärandemiljö fylld av möjligheter för lärande. Prensky menar 

att vi inte får vara rädda för att släppa in den nya tekniken i klassrummet och han får medhålla 

av Delwiche (2006) som anser att MMO-spel är framtidens lärandemiljö. Gee (2005) menar 

att ett spel går att använda till nästan vilket utbildningssyfte som helst, så länge man planerar 

och designar det noga till att passa syftet. ”Anna” har samma inställning som Gee och menar 

att vad som helst går att använda i utbildningssyfte, och att det också bör användas för att 

stimulera elevernas fantasi. Även om ”André” och ”Anna” ser olika på möjligheterna att 

använda sig av WoW i undervisningen är de, som sagt, positivt inställda till användandet av 

datorspel. ”André” säger att datorspel, eller utbildningsprogram helt klart går att använda i 

utbildningen, han anser att eftersom vi ändå befinner oss i IT- åldern, bör vi kunna använda 

oss av sådana program. Både ”André” och ”Anna” beskriver dock att det finns väldigt få 

sådana program för de lite äldre eleverna.  

4.2. Studenter 

De studenter som deltagit är Jesper Råback, Ashley Shelton, Charles van Wyk och ”Ivoviz”. 

Jesper är en psykologistudent i tjugofem års ålder som studerar vid Uppsala universitet, 

uppvuxen i Stockholm. Ashley studerar programmering vid the University of Leeds i 

England. Han är även han i tjugofem års ålder och han är uppvuxen i England, dock är det 

oklart exakt var. Charles är en tjugotreårig universitetsstudent från Kapstaden. Han studerar 

datorvetenskap vid the University of Cape Town och är uppvuxen i staden. ”Ivoviz” är 

uppvuxen i Budapest och studerar ekonomi vid the Budapest University of Technology and 

Economics. ”Ivoviz” är tjugo år gammal. 

4.2.1. Presentation av studenternas åsikter 

Charles van Wyk är negativt inställd till spelets påverkan på studierna och beskriver hur han 

blivit tvungen att läsa om ett år på Universitetet i Kapstaden då han lät spelet gå före 

studierna. Han beskriver hur detta lärt honom prioritera bättre i livet och menar att det är det 

enda han lärt sig genom att spela WoW. Han tror inte det är möjligt att lära sig något från 
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spelet och anser att spelet inte går att använda i undervisningen då många spelar WoW för att 

koppla av och ha roligt; ”it is a game, and the typical idea or mindset behind a game is to have 

fun and relax, and very few people learn or study to relax or have fun”. Även om Charles var 

väldigt negativ till användandet av det specifika spelet WoW i utbildningssyfte, så anser han 

däremot att datorspel går att använda i undervisningen. Han säger;”Yes you can [use 

computergames] but it would be more in the form of trying to type words fast to increase 

typing skills or doing mathematical problems…  Or word games like hangman for example… 

but those are all very different from WoW”. Han belyser dock att han inte tror att detta hjälper 

studenterna/eleverna i längden. “I think you shouldn’t try to take attention away from learning 

too much by trying to make it too much fun and having the person learning having it too easy.  

Because somewhere in their life they will need to do things on their own and there will be no 

one or nothing to make it easier for them… so it’s a very important skill that they absolutely 

must learn… and the biggest problem I think with learning is the lack of motivation and that 

cannot be enforced by a book, a game or anything else… it is 100% up to the person to realize 

that”. Charles tror inte heller spelet kan användas för att framhäva någon ungdomskultur i 

skolan, när han tillfrågas om detta svarar han ” No, I think it could in fact do the opposite”. 

 

Även Ashley Shelton menar att studierna påverkats på ett negativt sätt av hans spelande, men 

beskriver att han istället lärt sig saker som är av värde för livet utanför skolan; ”maybe a few 

life skills, like for a while, I essentially ran a guild with help from some other people. That 

involved getting 40 people to do the right thing at the right time… which is a different sort of 

challenge to anything academic”. Han har svårt att se att spelet går att använda för att lära ut 

något rent akademiskt, däremot ser han stora möjligheter att använda spelet för att arbeta med 

mer just socialt lärande, som ledarskap och samarbete; ” It might be useful in like building 

leadership skills, teamwork and general social interaction et cetera...  but I don't think you 

could learn anything truly academic from it...   Life skills rather than academic ones but if 

that’s what’s being taught, then yeah WoW could probably be a great aid…” Ashley var dock 

snabb att tillägga att spelet kan vara en hjälp i engelskundervisningen. Han drar dessutom 

paralleller till sportutövande och menar att man lär sig olika saker genom att göra olika saker, 

och anser att han har svårt att se att man ska kunna lära sig något akademiskt genom ett 

datorspel. 

 

Ashley beskriver att han aldrig känt sig relaterad till som ”gamer” och at than inte märkt av 

något arbete med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan; ” I'm not sure really, I doubt 

it… or… at least I never feel related to during lessons as a gamer”. Däremot anser han att det 

kan vara möjligt att använda WoW i detta arbete; ”Yes maybe… it's the most popular online 

game in the world and around 12 million play it, predominantly young males, so using it as a 

teaching aid would be a good way to reach that demographic I would think”. 

 

”Ivoviz” anser att WoW påverkat hans studier negativt, men han tycker att han lärt sig 

samarbeta genom att spela WoW; ”Like working together with 20-25 people for example. I 

wouldn’t say it’s an easy thing neither in game nor in the real life”. ”Ivoviz”, som är fullt 

fokuserad på att intervjun handlar om WoW, har svårt att se några andra möjliga datorspel 

som skulle kunna användas i utbildningssyfte. Däremot är han enbart positivt inställd till att 

använda WoW i undervisningen och förklarar hur han för inte så länge sedan var på en 

föreläsning om just användandet av WoW i undervisning gällande ekonomi; ”I've heard about 

it's already being used somewhere and I also was at a lecture about half a year ago where 

there was a guy showing connections between WoW’s and real life’s economical stuff… It 
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was quite interesting actually”. Inte heller “Ivoviz” har uppmärksammat att det arbetas något 

med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan och efter mycket velande nöjer han sig 

med att svara ”I suppose it could” på frågan om WoW kan vara ett verktyg för detta. 

 

Jesper Råback som läser till psykolog anser att spelet påverkat hans studier på ett positivt sätt 

då han dragit många paralleller mellan det han läst och lärt sig i skolan till hur det fungerar i 

spelet. När jag frågade Jesper om han lärt sig något genom att spela WoW svarade han ” jag 

läser ju till psykolog och läser ganska mycket organisationspsykologi och 

motivationspsykologi, allting sådant där som har att göra med hur får man människor att göra 

sitt jobb […] det är verkligen någonting som är otroligt centralt i WoW.[…] Hur ska man 

belöna och hantera rätt beteenden, vad är bra ledarskap och vad är dåligt ledarskap, vad 

funkar, vad funkar inte och så vidare. Det får man väldigt, väldigt svart på vitt direkt i WoW 

[…] Nu när jag läser det i skolan så känner jag så här att mycket av det som jag lär mig i 

skolan associerar jag till hur det är att organisera någonting i WoW”. Han anser dock att spelet 

är för komplext för att kunna användas i rent undervisningssyfte, men han är inte helt negativt 

inställd till ett användande av något annat MMO-spel som är utformat mer i utbildningssyfte. 

 

Jesper är den enda universitetsstudenten som märkt av att det arbetas med att framhäva 

dagens olika ungdomskulturer i skolans undervisning. Samtidigt förklarar han att det är 

centralt i hans utbildning eftersom han i framtiden kommer arbeta mycket med unga, däremot 

vågar han inte svara på om arbetet med att framhäva dagens ungdomskulturer är något som 

sker eller inte mer generellt. 

4.2.2. Analys 

De effekter WoW har studenternas lärande är enligt informanterna till största del negativa, 

dock är det värt att nämna att studenterna gärna delar upp lärande i två kategorier; akademiskt 

lärande och socialt lärande.  

 

Ashley menar att han kanske inte lärt sig så mycket som kan vara av användning i studierna 

genom att spela WoW, däremot har han lärt sig saker som kan vara användbara i det verkliga 

livet. Han menar att han, genom spelet, har tränat upp sina sociala färdigheter. Genom att leda 

en guild har han lärt sig hur man ska vara för att vara en bra ledare. Detta stämmer bra 

överens med det Gee (2005) beskriver i sin artikel Videogames, mind and learning. Gee 

menar att spelet och dess sociala regler i mångt och mycket liknar de sociala regler som finns 

på en arbetsplats, en plats där alla arbetar mot samma mål och drar nytta av varandras 

olikheter för att nå målet. Detta är även fallet i WoW, menar Gee. I WoW måste man känna till 

alla spelares för och nackdelar för att kunna utnyttja dessa på bästa sätt för att nå målet. 

Ashley beskriver hur han, med hjälp av andra, agerade som en ledare inom en guild. Detta kan 

liknas vid att vara en chef på ett företag. Ashley och hans medhjälpare tvingades till att lära 

sig vilka svagheter och styrkor varje spelare hade för att på bästa möjliga sätt leda guilden till 

framgång. Att han gjorde detta tillsammans med andra kan härledas till Vygotskijs (Säljö, 

2005) och hans teorier om att man lär tillsammans med andra. Vilket i sin tur går att härleda 

till Steinkuehler (2006), som pratar om att MMO-spel är forum för bland annat individuell 

och gruppbaserad problemlösning och för att lära sig leda folk. Enligt vad Ashley beskriver så 

är både Gees och Steinkuehlers framställningar korrekta. Även Jesper ger uttryck för att ha 

lärt sig hur man ska agera för att vara en bra ledare vilket han associerar mycket till sina 

studier i psykologi. Han menar att han kunnat härleda det han lärt sig i skolan till hur saker 

och ting fungerar i spelet.  
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Gee (2005) talar mycket om hur viktigt det är att kunna socialisera och spela ihop med de 

andra spelarna, och framför allt hur viktigt det är att kunna lyssna på varandra, inte bara för att 

kunna vara en bra ledare utan även för att kunna vara en bra deltagare i ett samhälle. 

Samtidigt menar Steinkuehler (2006) att spel, i likhet med WoW, är plattformar där spelarna 

får öva sig i socialt umgänge och testa hur man som person fungerar i ett samhälle. Delwiche 

(2006) menar att det centrala med MMO-spelen är social interaktion, samarbete och 

kunskapsdelande, medan Svenningsson-Elm (2009) menar att man i spelet kan öva sig på hur 

man ska vara i ett samhälle. Detta kan härledas till Wenger (1997) som menar att man lär sig i 

så kallade Communities of practice, grupper, eller samhällen där man lär sig genom att 

kommunicera med varandra. Dessa teorier och uttalanden får bekräftelse både Ashleys och 

Jespers uttalanden, men också i ”Ivoviz” uttalande om att han lärt sig att samarbeta bättre i 

och med att han spelar WoW, detta är, enligt ”Ivoviz” inte lätt vare sig det gäller i spelets 

värld eller i den verkliga världen. 

 

Charles däremot beskriver hur han, på grund av spelet, försummade sina studier i sådan hög 

grad att han blev tvungen att läsa om ett år på universitetet, detta talar inte för att spelet haft 

någon positiv inverkan på studierna, eller studiemotivationen. Delwiche (2006) menar att 

eftersom MMO-spel, så som WoW, är väldigt engagerande så har de en positiv inverkan på 

studenternas/elevernas studiemotivation, och i vidare led studenternas/elevernas lärande.  I 

Charles fall kan man ge Delwiche halvt rätt, Charles har på grund av sina misslyckanden lärt 

sig att prioritera skolan före spelet och på så sätt nått ökad studiemotivation, detta har däremot 

inte skett på ett sätt som Delwiche beskriver i artikeln Massively multiplayer games (MMOs) 

in the new media classroom.  

 

Jesper anser att spelet är alldeles för komplext för att kunna användas i ett rent 

undervisningssyfte vilket kan härledas till Delwiche (2006) försök att använda Everquest i 

undervisningen. WoW och Everquest är ganska lika i svårighetsgrad och kräver att 

studenterna/eleverna spenderar en hel del av sin fritid till spelet för att kunna sätta sig in i hur 

spelet fungerar. Detta kräver att studenterna/eleverna är villiga att offra sin fritid till att lära 

sig spela, vilket, enligt Delwiche, inte är särskilt sannolikt. Datorspel är inte något som 

studenterna/eleverna ser som en riktig hemläxa och därför väljer ofta studenterna/eleverna att 

inte utföra denna. Schemalägger man istället spelandet är studenterna/eleverna dock mer 

villiga att göra sig besväret att dyka upp och spela. Spel som Everquest, och WoW, kräver att 

studenterna/eleverna först lär sig hantera spelet för att man senare ska kunna fokusera på det 

faktiska lärandet inom kursens ramar. Jesper får därför medhåll från Delwiche om att spelet är 

för komplext för att användas i undervisningssyfte, dock, så visar Delwiches utvärdering att 

studenterna ändå lärde sig det som kursen utlovade, och mer därtill. 

 

Charles menar att väldigt få använder lärande och studier till att slappna av och Ziehe (1994) 

menar att datorspel, så som WoW, har blivit en tillflyktsort dit studenterna/eleverna flyr för att 

slippa känna sig meningslösa. Ziehe talar om en brist på ontologisk trygghet i dagens 

samhälle och barn och ungdomar flyr verkligheten och söker sig till små subsamhällen där de 

kan skapa sig en identitet genom gruppen. Tolkar man det Ziehe säger så kan man se att WoW 

kan vara ett sådant subsamhälle. Steinkuehler (2006) menar däremot att spelet inte är en flykt 

från den materiella världen, snarare en del av den och hon får medhåll av Turkle (1995) som 

menar att vi förminskar MMO-spelens betydelse på egen risk.  
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Däremot går samma övertygelse till att det går att använda WoW i utbildningssyfte som står 

att finna hos bland annat Delwiche (2006) och Prensky (2008) även att finna hos studenten 

”Ivoviz” som för inte så länge sedan var på en föreläsning som behandlade WoW och 

ekonomi. Ashley å andra sidan har svårt att se ett rent akademiskt användningsområde för 

WoW, dock anser han att spelet kan vara en stor hjälp vid engelskundervisningen och han får 

medhåll av Linderoth som menar att om man spelar ”onlinespel så som World of Warcraft 

utvecklar [man] till exempel en ofantligt god engelskförmåga” (Asker, 2007). 

 

Enligt Linderoth (2004) så hjälper datorspel till att utveckla bland annat studenters/elevers 

problemlösningsförmåga vilket är något även Ashley påpekat kan gälla för WoW. Dock håller 

Ashley fast vid att det är svårt att använda sig av datorspel i undervisning i rent akademiska 

ämnen. Han menar att man lär sig olika saker genom att göra olika saker och drar paralleller 

mellan datorspelande och sportutövande, dock beskriver han, som sagt, att han upplevt socialt 

lärande och saker som kan vara till användning i det verkliga livet. Det Ashley säger går att 

härledas till Gees (2005) tankar kring datorspel, att det kan lära oss hur vi ska hantera vissa 

scenarion i det verkliga livet genom att simulera dessa händelser i en virtuell värld. Gee 

menar dock att ett spel går att använda till nästan vilket utbildningssyfte som helst, så länge 

man planerar och designar det noga så att det passar syftet. Detta är även i samråd med 

Jespers uttalande om att MMO-spel går att använda i utbildningssyfte, så länge de är 

designade för det ändamålet.  

 

Charles anser att det går att använda sig av datorspel i undervisningen, men att vi ska passa 

oss för att göra undervisningen för rolig vilket går helt emot vad Appelberg & Eriksson 

(1999) säger. Charles menar att studenterna/eleverna någon gång ändå måste lära sig att ta 

ansvar för sina studier, eller sitt arbete och då finns det inget hjälpmedel som gör det hela 

roligare. Appelberg & Eriksson å andra sidan menar att det är viktigt att lärandet får vara 

roligt och lustfyllt så länge det bara går och menar att datorspel stämmer in på många kriterier 

som är viktiga vid lärande. De argumenterar för att lärandet blir både visuellt och auditivt 

genom datorspelen, samtidigt så blir spelaren en del av själva lärandet genom att spelaren 

själv hjälper till att forma och lösa uppgifterna i spelet. Dessutom menar Appelberg & 

Eriksson att datorspel kan hjälpa till att göra informationen både tydlig och relevant för 

studenterna/eleverna, genom att rikta sig till de olika sinnena, som studenterna/eleverna får 

använda. 

4.3. Elever 

De elever som deltagit är Nathalie Forsman och Tim Andersson. Nathalie går i årskurs åtta på 

en skola i norra Sverige och är fjorton år gammal. Tim är snart sexton år gammal och går i 

årskurs nio på en skola i Mellansverige. 

4.3.1. Presentation av elevernas åsikter 

Nathalie Forsman menar att hon spelar all ledig tid, sover väldigt lite och inte längre gör 

läxorna. Hon beskriver vidare att hon har tappat sitt sociala liv utanför spelet; “det inte är bra 

för att jag träffar sällan kompisar och så längre”. Nathalie anser att det inte arbetas med att 

framhäva dagens olika ungdomskulturer i skolan, åtminstone inte vad hon märkt av, och ser 

inte heller hur det skulle kunna vara möjligt att använda ett datorspel till detta. Hon är över 

huvudtaget negativt inställd till användandet av datorspel i undervisningen och ger svaret ”det 

tror jag inte” på frågan om det skulle vara möjligt att använda något annat datorspel, annat än 

WoW, i undervisningen. 
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Tim Andersson beskriver hur han sällan hinner göra sina läxor eftersom han spenderar 

kvällarna till att raida eller spela rugby. Dock så anser Tim att han lärt sig att samarbeta 

genom att spela WoW och berättar att han har fått många nya kompisar genom spelet, han 

berättar även att en av hans kompisar träffat sin flickvän genom spelet. Han anser att det 

skulle avar svårt att använda WoW i skolans undervisning, i huvudsak på grund av att skolan 

datorer inte ”pallar” att driva spelet. Däremot är han positivt inställd till användandet av andra 

datorspel i undervisningen, så länge det inte är något ” sånt där tråkigt korsordsspel”. Tim 

anser inte att det arbetas något med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan och säger 

att ”De flesta lärarna kör nog mest bara på och gör ungefär samma sak varje år… tror jag…”. 

Han tror inte heller att WoW kan vara ett verktyg i arbetet med att framhäva dagens 

ungdomskulturer i skolan och hänvisar än en gång till att skolan datorer inte klarar av att driva 

spelet.   

4.3.2. Analys 

Tim beskriver att han införskaffat många nya kompisar genom att spela WoW, och att hans 

kompis träffat sin flickvän genom spelet vilket motbevisar de åsikter Steinkuehler (2006) 

beskriver kring hur dator- och TV-spel uppmuntrar ett antisocialt beteende. Tims uttalande 

kan även vara ett bevis på Taylors (2006) uttalande om att spelets värld och den verkliga 

världen är starkt sammanlänkade. Taylor, Svenningsson-Elm (2009) m.m. menar att spelets 

värld och den verkliga världen är sammanlänkade och att det man gör offline påverkar det 

man gör online och tvärtom. Spelet påverkar den identitet man har utanför spelet likväl som 

IRL världen påverkar den identitet man har skapat i spelet. Steinkuehler menar att spelet i 

många fall kan ses som en förlängning av den verkliga världen istället för en flykt från den. 

 

Eleverna, i likhet med studenterna skiljer på akademiskt lärande och socialt lärande och Tim 

beskriver hur hans skolarbete har blivit lidande, vilket talar emot Delwiche (2006) uttalande 

om att MMO-spel kan hjälpa till att öka elevernas studiemotivation.  Nathalies beskrivning 

kring hur hon inte längre har tid till sina läxor talar även det emot Delwiche i detta anseende. 

Däremot beskriver Tim att han lärt sig att samarbeta genom att spela WoW vilket enligt 

Delwiche är en av de saker som gör att ett MMO-spel ses som underhållande. Även Vygotskij 

(Säljö, 2005) berör samarbete och menar att vi genom att socialisera med omvärlden delar 

med os av våra kunskaper samtidigt som vi får ta del av andras erfarenheter och kunskaper. 

 

Trots att pedagogerna anser att arbetet med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan är 

viktigt, och att det i grundskolans läroplan (Skolverket, 2006) står skrivet att man ska utgå 

från elevernas bakgrund och intressen i undervisningen så uppfattar varken Tim eller Nathalie 

att detta är något som sker och de ser inte heller att WoW skulle kunna användas för detta. 

Tim är däremot positivt inställd till att använda datorspel i undervisningen vilket är i samråd 

med vad som står i läroplanen. I grundskolans läroplan står det att eleverna ska få använda 

olika medier som verktyg för kunskapssökande och lärande. Att Nathalie ser negativt på 

användandet av datorspel i undervisningen kan härledas till all den negativa uppmärksamhet 

datorspel trots allt har fått, och fortfarande får i media. Vilket, kan vara ett bevis på hur pass 

mycket ungdomarna påverkas av media. Om detta är fallet visar det på hur viktigt det är, som 

Prensky (2008) säger, att lärarna måste finnas där och handleda och styra eleverna genom 

detta enorma informationsflöde.  



Marie Einebrant 2010-03-28 

 

30 

 

5. Diskussion 
 

Denna del kommer i huvudsak baseras på mina egna tolkningar och funderingar kring det som 

presenterats i 2. Bakgrund och 4. Utfall. Därefter presenteras min slutsats utifrån de fyra 

frågeställningar som presenterats i samband med syftet och studien avslutas med ett avsnitt 

som behandlar vidare forskning. 

 

5.1. Allmän diskussion 

Steinkuehler (2006) menar att det så kallade internetspråket som vuxit fram i och med ett ökat 

användande av datorspel och internet är ett helt eget språk och kan därför inte konkurrera med 

t.ex. svenskan även om ”André” uttryckte en oro för att det svenska språket förstörs på grund 

av att internetspråket smugit sig ut från datorns värld och in i den verkliga världen.  Ser man 

till Steinkuehler så är denna oro obefogad, men jag är inte riktigt lika säker på om jag håller 

med. Det är helt klart så att svenskan redan nu består av en hel del låneord från en mängd 

olika språk och det gör mig inget, det gör mig heller inget att några av de ord som används på 

internet tas upp i det svenska språket. Däremot blir jag orolig att dagens ungdomar inte kan se 

skillnad på vad som är internetspråk och vad som är svenska och därför använder 

internetspråk i tron om att det är svenska. Där ser jag att språklärarna har en stor utmaning, 

inte bara svensklärarna utan även engelsklärarna och andra språklärare. 

 

Det stod ganska snart klart för mig att studenterna och eleverna delade in lärande i två 

kategorier, akademiskt lärande och socialt lärande. Detta finner jag intressant, speciellt som 

det är något som skett oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Vad är det som orsakar detta? 

Jag märker även själv av att jag vill kategorisera in lärande i dessa två kategorier och till min 

förvåning märker jag att det ”akademiska” lärandet är något jag värderar högre än det 

”sociala” lärandet. Detta finner jag ännu mer intressant med tanke på att det är det sociala 

lärandet jag har mest användning för i mitt dagliga liv. Kan vara något värt att forska kring i 

framtiden. 

 

Jesper beskriver hur han dragit många paralleller mellan WoW och det han lär sig i skolan. 

Enligt Gee (2005) förstår vi människor saker och ting bäst då vi får testa oss fram genom 

simuleringar, simuleringar som förbereder oss på hur vi ska agera och reagera för att nå bästa 

möjliga resultat. Jesper har, i min mening, kunnat nyttja WoW som en sådan simulering där 

han kunnat testa sig fram till hur han ska agera och reagera för att nå bästa resultat. Detta till 

trots anser han att spelet inte går att använda i undervisningssyfte vilket jag finner väldigt 

fascinerande. Han förklarar visserligen att spelet är för komplext för att användas i 

utbildningssyfte, men jag kan inte hjälpa att bli lite chockad då han först beskriver hur han 

kunnat utnyttja WoW i lärandesyfte och i nästa stund nekar till att det går att använda. 

 

Majoriteten av studenterna/eleverna märker inte av något arbete med att framhäva dagens 

ungdomskulturer i skolan. Detta kan ses som underligt med tanke på att både forskare, 

läroplanen och pedagoger anser att detta är. Dock går det, enligt min mening, att förklara att 

åtminstone studenterna inte märkt av detta arbete. Undervisningen på universitet och högskola 

ser inte ut på samma sätt som i grundskolan, de behöver framförallt inte utgå från 

grundskolans läroplan i undervisningen, men även elevkontakten ser annorlunda ut och det är 

inte lika vanligt att de som undervisar på ett universitet lär känna sina elever på samma sätt 
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som i grundskolan. 

Att Nathalie och Tim, som trots allt går i grundskolan, inte märker av detta arbete är däremot 

svårare att förklara, kanske är det så att på just deras skolor arbetas det inte så mycket med att 

framhäva dagens ungdomskulturer. Jag tror dock att det är mer troligt att pedagogerna arbetar 

med detta men gör det på ett sätt så att eleverna inte tänker på att det sker. ”Anna” beskriver 

hur hon brukar använda sig av moderna och populära filmer i undervisningen för att framhäva 

dagens ungdomskulturer och kanske är det så att eleverna inte ser detta som ett sätt att 

använda dagens ungdomskulturer i undervisningen. Ofta är pedagoger väldigt medvetna om 

varför de gör på ett visst sätt och planerar lektionerna noga utefter vilka mål de har med 

undervisningen, detta är dock sällan något eleverna tar del av och ser kanske inte vad syftet är 

med en del saker som sker i undervisningen. Det som pedagogerna ser som självklart kan 

således vara något otydligare för eleverna. 

 

Både ”Anna” och ”André” efterlyser bra undervisningsprogram för de lite äldre eleverna och 

jag förstår deras frustration. Jag har själv letat efter sådana spel ett antal gånger utan 

framgång. Helt omöjligt är det inte, men många gånger måste man ha läroboken till spelet för 

att kunna utnyttja det fullt ut. Jag menar inte att det är negativt att det idag följer med spel och 

övningar till datorn med läroböckerna, tvärt om, men jag efter lyser undervisningsprogram 

som är oberoende av läroböcker. Gee (2005) menar att ett bra spel måste innehålla bland 

annat guider som hjälper spelaren framåt och hjälper den nå en djupare förståelse för vad det 

är han/hon egentligen gör. Dessa guider, eller karaktärer, menar Gee, ska finnas där för att 

hjälpa och stötta spelaren till att testa olika scenarion för att finna bästa möjliga väg. Han 

pratar om ”performance before competence” och menar att man lär sig genom att testa sig 

fram. Ett väldesignat datorspel låter eleverna lära sig genom att just testa sig fram. Detta går 

att liknas vid Vygotskijs zon för proximal utveckling som innebär att man kanske inte kan 

klara av en uppgift själv, men tillsammans med andra, i det här fallet karaktärer eller andra 

spelare, kan man klara uppgiften. Det finns ett stort utbud av spel till de yngre barnen, men 

jag funderar hur det kommer sig att de lite äldre barnen glömts bort inom detta område. 

 

Under intervjun med Nathalie vidgades mina vyer en del, Nathalie sa inte så mycket men hon 

sa att hon inte trodde på att använda datorspel i utbildningssyfte. Det fick mig att fundera, kan 

det vara så att jag är inne på helt fel spår? Är det verkligen så att datorspel inte bör vara en del 

av skolans värld? Om detta är fallet, hur kan vi istället göra för att utveckla undervisningen? 

Jag började tänka i helt nya banor och insåg att jag fallit i just den fälla jag lovat mig själv att 

jag aldrig skulle falla i. Jag hade snöat in på ett spår och hade därför svårt att se något annat 

alternativ. Otroligt ändå hur en människas uttalande kan vända upp och ned på en annan 

människas världssyn.  

 

5.2. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur studenter, elever och pedagoger ser på lärande 

och ungdomskultur i relation till datorspel, i synnerhet spelet WoW. Detta undersöktes utifrån 

frågorna; Kan WoW ha någon påverkan på utövande studenters/elevers lärande? Går WoW 

använda som ett lärandeverktyg? Går det använda datorspel i undervisningen? Och hur 

arbetas det med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan? Enligt läroplanen är det 

viktigt att anpassa undervisningen efter varje enskild elev och det därför är viktigt att 

framhäva dagens ungdomskulturer i skolan.  

 

Så här i efterhand, kan jag erkänna att jag enbart var positivt inställd både till användandet av 



Marie Einebrant 2010-03-28 

 

32 

 

datorspel i undervisningen och, som kanske framgår av inledningen, WoWs påverkan på 

lärande. Denna förutfattade mening stärktes genom arbetet med bakgrunden då forskare efter 

forskare belyste fördelarna med användandet av datorspel i undervisningen. Det var inte 

förrän i intervjuerna som min tro började vackla något och jag insåg att det kanske inte var 

som jag trodde ändå.  

 

Efter att jag analyserat resultatet stod jag där med gapande mun och var tvungen att se mig 

överbevisad, WoW har i huvudsak negativa inverkningar på studenters/elevers lärande, 

åtminstone om man ser till det rent akademiska. Visst finns det en del fördelar när det gäller 

att skapa morgondagens ledare och samhällsmedborgare, men om man bortser från engelskan 

så har spelet i huvudsak negativa inverkningar på studenters/elevers skolarbete. Charles 

beskriver till och med hur han tvingats gå om ett år på grund av spelet. När det gäller 

användandet av datorspel i undervisningen var jag av den åsikten att allt är möjligt att 

använda i undervisningssyfte. I likhet med ”Anna” ansåg jag att det bara är fantasin som sätter 

stopp för vad som är möjligt. Även här har jag fått vika mig och inse att ett spel som WoW är 

svårt att använda i utbildningssyfte då det både tar mycket tid i anstiftan, och är ett väldigt 

komplext och svårt spel att lära sig hantera. Den tid som behövs läggas ner för att kunna 

använda WoW i undervisningssyfte finns inte att tillgå i dagens skola och det är orimligt att 

kräva att studenterna/eleverna ska lägga ner sin redan dyrbara fritid på att spela ett spel som 

både är tidskrävande och beroendeframkallande. Däremot är jag fortfarande positiv till 

användandet av datorspel i undervisningen, så länge de är designade med syftet att undervisa. 

Gee (2005) menar att man genom att noga planera och designa ett spel kan använda dessa för 

att lära ut hela yrken och jag håller med, men det måste vara designat med lärande i åtanke. 

 

5.2.1. Kan WoW påverka utövande studenters/elevers lärande? 

Här har jag valt att dela in lärandet i de två kategorierna som jag nämnt tidigare, detta på 

grund av att studenterna/eleverna själva gjort det, kategorierna är alltså akademiskt och socialt 

lärande. Enligt vad som framgått vid intervjuerna så anser studenterna/eleverna att spelet i 

huvudsak påverkar deras akademiska lärande negativt. Spelet är tidskrävande och 

beroendeframkallande, även om just beroendeframkallande delen enbart berörts av Delwiche. 

Eleverna beskriver hur de negligerar skolarbetet och läxor blir sällan gjorda. Dock anser några 

att det finns en del positiva aspekter, bland annat anser en pedagog att spelet kan hjälpa till att 

stimulera elevernas fantasi. En annan positiv aspekt som berörts är att spelet kan hjälpa till att 

skapa morgondagens ledare genom att de lär sig hur man ska vara en bra ledare samt hur man 

ska bete sig i ett samhälle. Spelet påverkar alltså studenternas/elevernas sociala lärande 

positivt, det rent akademiska lärandet påverkas dock till största delen negativt. 

 

5.2.2. Går WoW använda som ett lärandeverktyg?  

Med utgång i både bakgrunden och i intervjuerna framgår det att WoW är ett alldeles för 

komplext och tidskrävande spel för att kunna passa in i undervisningen i dagens skola. Den 

tid som behövs för att lära sig spelets grunder, vilket är nödvändigt för att kunna använda 

spelet som ett lärandeverktyg finns inte att tillgå i dagens skola. Dock anser bland annat 

pedagogen ”Anna” att spelet går att använda, det enda som hindrar detta är pedagogernas 

fantasi och rädsla. Ashley är en av de som anser att spelet inte går att använda som ett 

lärandeverktyg, åtminstone inte för ett rent akademiskt lärande, när det kommer till socialt 

lärande är han däremot mer positiv. 
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5.2.3. Går det använda datorspel i undervisningen? 

Samtliga informanter anser att detta är en möjlighet, alla utom eleven Nathalie det vill säga. 

Dock framgår ett önskemål, både från bland annat studenterna Charlie och Jesper och från 

Delwiche (2006), om att spelet ska vara designat utifrån vad som ska läras ut, det bör alltså 

vara designat i utbildningssyfte. Existerande spel, som Everquest och The Sims går självfallet 

att använda, men i likhet med WoW krävs det en hel del tid och planering för att detta ska vara 

möjligt, tid som inte existerar. 

 

5.2.4. Arbetas det med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan?  

Enligt ”Anna” och ”Andre” arbetas det med att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan, 

de ger båda levande beskrivningar på hur detta arbete utförs. Dock så är detta arbete något 

som eleverna inte märker av, det kan, enligt min mening, bero på att eleverna inte tänker på 

detta. Pedagogerna har ett syfte med det de gör, därför är det ofta väldigt tydligt för dem hur 

de arbetar med olika saker, däremot är det sällan eleverna får kännedom om detta syfte och de 

märker därför inte av detta arbete lika mycket som pedagogerna. Att pedagogerna till exempel 

väljer att arbeta med filmer som ligger på topplistan och på så sätt framhäva dagens 

ungdomskulturer i undervisningen betyder inte att eleverna ser det som att deras 

ungdomskultur blir framhävd.  Att använda sig av till exempel ett datorspel för att framhäva 

dagens ungdomskulturer i skolans undervisning är en möjlighet, men det är, enligt min 

mening, viktigt att se till varje individ och inte enbart anpassa undervisningen efter ”gamers” 

eller ”sportfånar”. Som pedagog måste vi fråga eleverna vad just de är intresserade av och 

sedan anpassa undervisningen efter det. Självklart ska vi inte enbart låta eleverna arbeta 

utifrån sina intressen, de måste också få en chans till att vidga sina vyer och testa nya saker 

och arbetsmetoder. Men utifrån vad jag hört och läst i denna studie är det nödvändigt att 

arbeta mer med att framhäva de olika ungdomskulturerna i skolans undervisning så att alla 

elever känner sig sedda och relaterade till. 

 

5.3. Vidare forskning 

Under arbetets gång har jag kommit in på en hel del sidospår som gjort att jag funderat kring 

vidare forskning. Ett av dessa sidospår har handlat om ontologisk trygghet och de effekter 

avsaknaden av denna har på dagens ungdomar. Ett annat har handlat om det hur det ser ut 

med IKT på de svenska skolorna. Men jag har även velat göra vidare undersökningar kring 

lyckade försök att använda sig av MMO-spel i undervisningen, undersöka hur det gick efteråt, 

fortsatte de använda MMO-spel eller gav de upp? Hur ser framtidens skola ut, vad tror elever 

och lärare? Hur vill dagens politiker att skolan ska se ut och är det ens en möjlighet med de 

resurser som läggs på skolverksamheten idag? Vad lär sig egentligen eleverna bäst av, 

gårdagens pedagogik eller framtidens pedagogik? Ja, tankarna och funderingarna har varit 

många, dessa var bara några av de funderingar som jag stött på efter vägen. För att 

vidareutveckla denna studie skulle det dock vara intressant att undersöka vilka faktiska 

möjligheter det finns till att använda datorspel i undervisningen och undersöka pedagogernas 

attityd mot detta. Detta innebär att man går ut i skolorna och observerar vilka materiella 

möjligheter det finns på skolorna att använda datorspel i undervisningen, se vilken kvalité det 

är på datorerna som finns i skolan och antalet datorer som finns jämfört med antalet elever. 

För att få fram lärarnas attityder till datorspel i undervisningen krävs dock ännu fler 

intervjuer. Man kan, enligt min mening, enbart få reda på detta genom att fråga pedagogerna 
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själva. Jag vill tro att de flesta är positiva till att använda moderna medier så som datorspel i 

undervisningen, vilket kan stödjas av de svar jag fått av de pedagoger jag har intervjuat, dock 

är de endast två till antalet och det är svårt att grunda några resultat på enbart två pedagogers 

utsagor. Jag vill, som jag redan nämnt, tro att de är positivt inställda, dock är jag rädd att jag 

återigen kommer motbevisas om jag genomför studien. 



Marie Einebrant 2010-03-28 

 

35 

 

6. Referenser: 

6.1. Artiklar och Litterära källor: 

 

Andersson, Björn (2001). Elevers tänkande och skolans naturvetenskap. Stockholm: Liber 

AB. 

 

Appelberg, Lisbeth & Eriksson, Märta-Lisa (1999). Barn erövrar datorn – en utmaning för 

vuxna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Delwiche, Aaron (2006). Massively multiplayer online games (MMOs) in the new media 

classroom. I  Educational Technology & Society, 9:3 (sid. 160-172). 

 

Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för Småskaliga Forskningsprojekt inom 

Samhällsvetenskaperna, Lund: Studentlitteratur.  

 

Eisenhart, Margaret A. & Borko, Hilda (1993). Designing classroom research: Times issue 

and struggles, Boston: Allyn & Bacon. 

 

Ernest, Paul (1998). Vad är konstruktivism. I: A. Engström (red.). Matematik och reflektion. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Evenshaug, Oddbjörn & Hallen, Dag (2001). Barn och ungdomspsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Fjellman, Erik & Sjögren, Jan (2004). Interaktiv underhållning inför framtiden. Stockholm: 

Telematik. 

 

Gee, James, Paul (2005). Videogames, mind and learning. Madison, WI: AADLC. 

 

Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern 

Age. Palo Alto, CA: Stanford University Press. 

 

Glasersfeld, Ernst von (1998). Kognition, kunskapskonstruktion och undervisning. I: A. 

Engström. Matematik och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 

 

Illeris, Knud (1999).  Lärande i mötet med mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kvale, Steinar (1997). Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2002). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Linderoth, Jonas (2004). Datorspelandets mening Bortom idén om den interaktiva illusionen. 



Marie Einebrant 2010-03-28 

 

36 

 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 

Macleod, Jay (2009). Ain't no makin' it: Aspirations & Attainment in a low-income 

neighborhood (third ed.) Boulder, CO: Westview Press. 

 

Merriam, Sharan B (1994). Fallstudien som Forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.  

 

Miegel, Fredrik & Johansson, Thomas (1994). Mardrömmar och önskedrömmar: Om ungdom 

och ungdomlighet i nittiotalets Sverige. Stockholm: Symposion. 

 

Miller, Daniel & Slater, Don (2000). The Internet: An Ethnographic Approach. Oxford: Berg. 

 

Prensky, Marc (2008). Turning on the lights. I Reaching the reluctant learner (sid. 40-45).  

 

Stone, Allucquère Rosanne (1991). Will the real body please stand up? Boundary stories 

about virtual cultures. I M. Benedikt (ed.), Cyberspace: first steps (sid. 81–118). Cambridge: 

MIT Press.  

 

Stone, Allucquère Rosanne (1995). The War of Desire and Technology at the Close of the 

Mechanical Age. Cambridge: MIT Press. 

 

Säljö, Roger (2005). L. S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. I Forssell, Anna  (red). 

Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber. 

 

Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94. Ödeshög: AB Danagårds Grafiska. 

 

Svenningsson-Elm, Malin (2009). Att Arbeta Etnografiskt i Massiva Onlinespel. I 

Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige (sid. 61-78) Norrköping: Advanced 

Cultural Studies Institute of Sweden. 

 

Steinkuehler, Constance, A (2006). Massively Multiplayer Online Video Gaming as 

Participation in A Discourse. I MIND, CULTURE, AND ACTIVITY # 13, 2006 s. 38-52. CA: 

Regents of the University of California. 

 

Taylor, T. L. (2006). Play between worlds. Exploring online game culture. Cambridge, MA: 

MIT Press. 

 

Turkle, Sherry (1995). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. New York: 

Simon & Schuster. 

 

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Ziehe, Thomas (1994). Kulturanalyser, ungdom utbildning modernitet. Stockholm: 

Symposium. 

 

Åkerberg Hans (1986). Hermeneutik och Pedagogisk Psykologi, Stockholm: Upplands 



Marie Einebrant 2010-03-28 

 

37 

 

Grafiska AB.  

 

6.2. Webbaserade källor: 

 

Asker, Anna (2007). Datorspel får alltid bära hundhuvudet. I Svenska Dagbladet 2007-01-31. 

Åtkommen 2010-01-17 via http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/datorspel-far-

alltid-bara-hundhuvudet_196689.svd  

 

Blizzard Entertainment, Åtkommen 2010-01-16 via http://www.wow-

europe.com/en/index.xml  

 

Nationalencyklopedin (2010). Habitus. Åtkommen 2010-02-09 via 

http://www.ne.se/habitus/1141661 

 

Northrup, Jason C. (2008). Gamer Widow: The Phenomenological Experience of Spouses of 

Online Video Game Addicts. Åtkommen 2010-02-10 via 

http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-10232008-

212642/unrestricted/Northrup_Jason_Diss.pdf  

 

Petersson, Anna (2008-11-17). Experter varnar för spelmissbruk. I Aftonbladet. Åtkommen 

2010-02-11 via http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/recensioner/spelnytt/article3789459.ab 

 

Petersson, Anna & Ståhl, Henrik (2008-11-17). –Jag vaknade i ambulansen. I Aftonbladet. 

Åtkommen 2010-02-11 via http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3793672.ab  

 

Peterson, Sofie (2002). kön.genus@IT. Lund: Lunds Universitet. Åtkommen 2010-02-08 via 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1355049 

 

Taylor, Nick (2008). Periscopic play: re-positioning “the field” in MMO studies. Åtkommen 

2010-02-10 via http://journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/43/40  

 

Vidlund, Susanna (2007-11-20). 17-åring tvångsvårdas mot dataspelsberoende. I Aftonbladet. 

Åtkommen 2010-02-11 via http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1288309.ab 

 

Wadenström, Ralf (2009). Ontologi. Hälsingfors Universitet. Åtkommen 2009-12-21 via 

http://www.mv.helsinki.fi/wadenstr/histfil/ontologi.htm  

 

Wowwiki.com (2009). Åtkommen 2009-12-21 via 

http://www.wowwiki.com/Player_vs_Environment , 

http://www.wowwiki.com/Player_vs._Player  och http://www.wowwiki.com/Raid,  

http://www.wowwiki.com/Roleplaying  

 

Wikipedia (2009). MMORPG. Åtkommen 2009-12-21 via 

http://sv.wikipedia.org/wiki/MMORPG

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/datorspel-far-alltid-bara-hundhuvudet_196689.svd
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/datorspel-far-alltid-bara-hundhuvudet_196689.svd
http://www.wow-europe.com/en/index.xml
http://www.wow-europe.com/en/index.xml
http://www.ne.se/habitus/1141661
http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-10232008-212642/unrestricted/Northrup_Jason_Diss.pdf
http://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-10232008-212642/unrestricted/Northrup_Jason_Diss.pdf
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/recensioner/spelnytt/article3789459.ab
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article3793672.ab
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&postid=1355049
http://journals.sfu.ca/loading/index.php/loading/article/view/43/40
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1288309.ab
http://www.mv.helsinki.fi/wadenstr/histfil/ontologi.htm
http://www.wowwiki.com/Player_vs_Environment
http://www.wowwiki.com/Player_vs._Player
http://www.wowwiki.com/Raid
http://www.wowwiki.com/Roleplaying
http://sv.wikipedia.org/wiki/MMORPG


Marie Einebrant   2010-03-28 

 

 

Bilaga 1: Missiv till informanter 
 

 

Hello. 

My name is Marie Einebrant, I am a student at the MidSweden University and 

as my final thesis I am conducting a study on World of Warcraft and learning. I 

am now in need of students and teachers that are willing to take part in an 

interview on World of Warcraft, learning and the use of Computer games as a 

tool for teaching. Your participation would be a great deal of help for me and 

highly appreciated.  If you have any questions and/or are willing to participate, 

please contact me at wowessay@hotmail.com. 

 

 

Best regards 

 

Marie 

 
 

mailto:wowessay@hotmail.com
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Bilaga 2: Intervjumall studenter/elever 
Hur länge har du spelat World of Warcraft? / For how long have you been 

playing World of Warcraft? 

 

Utför du några studier? / Are you a student at any school? 

 

Vilken nivå studerar du på? / At what level do you study? 

 

Har ditt spelande påverkat ditt skolarbete? / Have your gaming affected your 

schoolwork? 

 

Om ja, hur? /If yes, how? 

 

Har du lärt dig något genom att spela World of Warcraft? / Have you learnt 

anything from playing World of Warcraft? 

 

Om ja, vad har du lärt dig? / If yes, what have you learnt? 

 

Det är viktigt att framhäva dagens ungdomskulturerer i skolans undervisning, 

anser du att detta är något som sker? / It is important to highlight the 

youthcultures of today during lessons, is that something that you feel is 

happening? 

 

Om ja, hur? /If yes, how? 

 

Tror du att man kan använda sig av World of Warcraft för detta? / Do you think 

the use of a game such as world of warcraft can help highlighting the 

youthcultures? 

 

Hur sker undervisningen på din skola? / How are the lessons set up at your 

school, what teachingmethods are used?  

 

Känner du att detta undervisningssätt passar dig? / Do you feel that those 

teachingmethods is appropriate your learning? 

 

Om du fick ändra på något i undervisningen för att den bättre skulle passa dig, 

vad skulle du ändra? / If you got to change anything in the teaching going on at 

your school so it would fit you better, what would you change? 

 

Anser du att man kan använda sig av World of Warcraft i undervisningen i 

skolan? / Do you think that World of Warcraft could be used as a tool for 

teaching? 

 

Skulle man kunna använda sig av något annat spel? / Would it be possible to 

use any other computergame? 

 

Har du något mer att tillägga? / Is there anything else you wish to add? 
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Bilaga 3: Intervjumall pedagoger  
Har du kommit i kontakt med spelet World of Warcraft? 

 

På vilken nivå undervisar du? 

 

Undervisar du i något specifikt ämne? 

 

Anser du att World of Warcraft påverkar elevernas lärande? 

 

Om ja, hur? 

 

Anser du att man kan använda World of Warcraft i undervisningen? 

 

Om ja, hur? 

 

Anser du att man kan använda något annat datorspel? 

 

Enligt Lpo 94 är det viktigt att framhäva dagens ungdomskulturer i skolan, 

anser du att detta är viktigt? 

 

Hur arbetar ni med att framhäva detta på er skola? 

 

Skulle användandet av ett datorspel kunna vara ett medel för att framhäva 

dagens ungdomskulturer i skolans undervisning? 

 

Om ja, skulle World of Warcraft kunna vara ett sådant spel? 

 

Hur förhåller du dig rent generellt till att använda moderna medier så som 

datorspel och dyl. i undervisningen? 

 

Har du något att tillägga? 
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