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Förord 

I denna studie försöker jag ta del av lärares och elevers erfarenheter och uppfattningar 

till datorspel i religionsundervisningen. Under en veckas tid intervjuades fyra lärare och 

lika många elever. Jag vill tacka lärare och elever som valde att medverka i denna 

undersökning och handledaren Jari Ristiniemi för värdefulla synpunkter på uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Titel: Datorspels pedagogiska potential i religionsundervisningen - Undersökning om 

några elevers och lärares syn på datorspels pedagogiska potential i 

religionsundervisningen 

Författare: Kojo Pavic 

Handledare: Jari Ristiniemi 

Examinator: Febe Orest 

Kursansvarig institution: Avdelning för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap 

Kurs: Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 

Nyckelord: Datorspel, lärande, religion, gymnasiet, undervisning 

 

Denna studie tar del av lärares och elevers erfarenheter och uppfattningar till datorspel i 

religionsundervisningen. I studien intervjuades fyra elever och lika många 

gymnasielärare i grupper om två. Elever som intervjuades går sitt sista år på olika 

program. Lärarna har minst fem års arbetserfarenheter och fokus ligger endast på 

datorspel som har tillämpats i undervisningen och som har potential att tillämpas inom 

religionsundervisningen. 

 

Resultatet visar på att lärarna i denna studie är skeptiska till att tillämpa datorspel i 

religionsundervisningen. Endast en av de fyra lärarna hade tillämpat datorspel i 

religionsundervisningen. Datorspel har potential att användas i undervisningen dock 

endast som ett visuellt hjälpmedel. Ett datorspel som eleverna anser har potential att 

tillämpas i religionsundervisningen är The Sims. Återkommande mönster i elevernas 

intervjusvar är att de framför att strategispel är lärorika till skillnad från actionspel. 

Problematiken är att strategispel som är s.k. icke-linjära datorspel är för tidskrävande att 

tillämpa i undervisningen. Lärare och elever anser att tidsbristen försvårar tillämpningen 

av datorspel i undervisningen. 

 

Slutsatsen i denna studie är att både lärare och elever anser att datorspel har potential att 

tillämpas i religionsundervisningen. Framför allt behöver datorspelen 

vara lättillgängliga online. Ytterligare ett problem som framförs av både lärare och 

elever är tidsbristen i religionsundervisningen som försvårar tillämpningen av datorspel 

i undervisningen, oavsett om datorspelen är lättillgängliga eller inte. 
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1. Inledning 

Det som allmänt kallas för datorspel har under det senaste decenniet genomgått stora 

förändringar. För några människor symboliserar datorspel endast ett enkelt sätt att 

fördriva tiden medan det för andra är en lärorik och underhållande mediaform.
1
 Termen 

att spela datorspel associeras ibland med något som är barnslig eller oseriöst. Däremot 

har den underhållning som film i undervisningen kan bidra med blivit ett allt mera 

accepterat och frekvent tillämpat i religionsundervisningen. En skillnad mellan film och 

datorspel är att i film observerar endast personen handlingen medan i datorspel har 

personen möjlighet att påverka handlingen.
2
 Både datorspel och film innebär en 

verklighetsflykt. Människan har förmågan att leva sig in i en fiktiv värld något som alla 

människor attraheras av, oavsett om det är ett datorspel eller en roman. 

 

Datorspelandets nackdelar är att det inte alltid förblir en hobby utan utvecklas till ett 

beroende. I de flesta fall rör det sig om onlinespel eller s.k. nätverksspel där man 

integrerar med andra människor. Datorspelets konsekvenser är svåra att förutse. Några 

anser att actionspel medför att ungdomar blir mera våldsamma. Actionspel har under det 

senaste decenniet fått stor kritik för våldsamheten i datorspelen. Ett våldsamt datorspel 

är Call of Duty som är ett förstapersonspel eller s.k. first person shooter (FPS).
3
 I 

datorspelet Call of Duty serierna tar ungdomar en aktiv roll i olika historiska händelser 

under andra världskriget.
4
 Datorspelandet har blivit en stor del av många ungdomars 

identitet. Datorspelets funktion är i huvudsak underhållning men i en del fall är dataspel 

även lärorika exempelvis i datorspelet Call of Duty serien, oavsett om ungdomarna är 

medvetna om det eller inte.
5
 Genom tillämpningen av film i undervisningen observerar 

endast eleverna det förflutna och är därmed inte aktiva i händelseförloppet. Datorspel 

som Call of Duty serien där ungdomar ta del av andra världskriget händelseförlopp har 

potential att tillämpas i undervisningen för aktiv lärande.
6
 

 

 

                                                 

1
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 11-13 

2
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 17 

3
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 29 

4
 Linderoth (2009) s. 202-211 

5
 Linderoth (2009) s. 202-211 

6
 Linderoth (2007) s. 27-29 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att genom intervjuer med lärare och elever undersöka deras 

erfarenheter och uppfattningar till datorspel i religionsundervisningen. 

 Hur ser lärare på datorspel i religionsundervisningen? 

 Hur ser eleverna på datorspel i religionsundervisningen? 

 Vilka problem respektive pedagogiska potential ser lärare och eleverna med 

datorspel i religionsundervisningen? 

 

1.3 Urval 

Denna undersökning har fokus på att ta del av lärares och elever erfarenheter och 

uppfattningar. I denna studie intervjuades fyra gymnasielärare och lika många elever i 

grupper om två. Alla elever läser sitt sista år på olika program medan de fyra lärarna har 

varit anställda på skolan i minst fem år. Valet av skola har varit ett bekvämlighetsval 

med tanke på att intervjuerna kommer att genomföras på en skola som jag redan är 

bekant med sedan tidigare. Lärarna som intervjuades var de som först frivilligt valde att 

medverka i undersökningen. Alla fyra lärare som valdes var utbildade inom 

samhällsvetenskapliga framför allt religion och historia. Lärare som valdes behövde inte 

vara intresserade av datorspel men ett krav var minst fem års arbetserfarenhet. 

Orsakerna till detta krav var för att det var mera angeläget att intervjua lärare med flera 

års arbetserfarenheter. 

 

Denna undersökning omfattar endast datorspel med inriktning mot religion och som har 

potential att tillämpas i religionsundervisningen. Om elever och lärare nämner något 

datorspel som inte har ett religiöst innehåll kommer deras åsikter framföras i 

undersökningen. Urvalet av detta beror på att undersökning ska endast fokuserar på 

datorspel med inriktning mot religion och som har potential att tillämpas inom 

religionsundervisningen. Undersökningen kommer att ha fokus på såväl kommersiella 

som lärande anpassade datorspel. I studie har de antagits i förväg att lärare är mera 

bekanta med datorspel anpassade för lärande medan eleverna är bekanta med 

kommersiella datorspel.  

 

 

 

 



6 

 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna undersökning genomförs endast intervjuer med lärare och elever i en 

gymnasieskola. Fokus i undersökningen ligger på datorspel som har tillämpats i 

undervisningen och som elever och lärare anser har potential att tillämpas inom 

religionsundervisningen. Elver som intervjuas går sitt sista år på olika program och har 

flera års erfarenheter av gymnasieundervisningen. Lärare som intervjuas har arbetet i 

minst fem år på skolan. Denna avgränsning har gjorts på grund av att nyexaminerade 

lärare oftast har mindre erfarenheter av undervisningen. Att endast intervjua fyra lärare 

och lika många elever beror på att det inte finns något behov att genomföra flera 

intervjuer. Det är effektivare att fokuserar på endast ett fåtal intervjupersoner och 

genomföra noggranna analyser. Tidigare forskning och avhandlingar som berörs är 

endast material som är skrivet efter år 2000. Orsakerna till detta är att äldre forskning 

om datorspel inte är relevant. För att datorspel förlorar snabbt sin funktionalitet, 

popularitet och ersätts av nya moderna datorspel. 

 

1.5 Disposition 

Denna undersökning är uppdelad i fem centrala delar vilka består av inledning, teori, 

metod, resultat och slutsatser. Uppsatsens första avsnitt består av en kortare inledning 

med syfte, frågeställningar, urval och avgränsningar. Därefter följer en ingående 

beskrivning av sambanden mellan datorspel och lärande respektive identitet och 

datorspel. Det andra avsnittet består av teori där tidigare relevant forskning lyfts fram i 

kontext till denna undersökning. Den tredje delen utgörs av metod med en beskrivning 

av hur undersökningen genomfördes och en presentation av informanterna (intervjuade 

lärare och elever). Fjärde delen utgöras av resultatet där lärares och elevernas 

synpunkter framförs och analyseras. Den sista femte delen består av slutsatser som dras 

i denna undersökning. Till sist förs en mindre diskussion om undersökningens resultat. 

Litteratur och övrigt material som används i uppsatsen redovisas i avsnittet 

källförteckning. I bilagorna redovisas intervjumallen och två personliga tabeller som 

tillämpas för att synliggöra återkommande mönster hos lärarnas och elevernas 

uppfattningar. 
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1.6 Datorspel och lärande 

Datorspel har inte endast funktionen att underhålla ungdomar i deras vardagsliv. 

Oavsett om ungdomarna är medvetna om eller inte har datorspel också potentialitet att 

lära ungdomar något både om vårt förflutna och om nutiden. Som tidigare nämndes tar 

ungdomar del av andra världskrigets händelseförlopp i datorspel som Call of Duty- 

serierna exempelvis invasionen av Normandie. Till skillnad från filmer är eleverna 

genom datorspel aktiva i händelseförloppet. Lekfullhet är något som de flesta 

människor associerar med datorspel dock ska dess lärorika innehåll inte underskattas. 

En del människor blir oerhört engagerade i datorspel där den virtuella världen upplevs 

nästan lika verkligt som verkligheten.
7
 

 

Forskare som James Paul Gee menar att nyckeln till lärande är att övningarna inte ska 

vara tråkiga. Enligt Gee har datorspel den förmågan i den virtuella världen att övningar i 

datorspelen betraktas som positiva och lockande för ungdomarna.
8
  En negativ aspekt är 

våldet i historiska datorspel men det är också våldet som lockar ungdomar. Våldsamma 

datorspel har en åldersgräns som oftast är 16+ eller 18+. Problematiken är att många 

föräldrar köper datorspel till sina barn. För en del ungdomar kan datorspel var oerhört 

lärorika för deras allmänbildning. Det finns olika typer av datorspel de mesta vanligaste 

är s.k. kommersiella datorspel eller nöjes spel. Pedagogiska datorspel är s.k. lärspel 

utformade för ett lärande syfte. Problematiken med de pedagogiska datorspelen är att de 

oftast är ointressanta och för det mesta har fokus på grundläggande ordförståelse eller 

enkla frågor om rätt och fel. Spelforskarna Love Ekenberg och Mats Wiklund anser att 

de kommersiella datorspelen är mera intressanta än pedagogiska datorspel och på grund 

av detta har de potentialitet att tillämpas i undervisningen.
9
 Utifrån ett lärande 

perspektiv kan datorspel innebära att det förflutna blir intressant. Användning av 

pedagogiskt datorspel som ett verktyg i undervisningen har mestadels blivit en 

besvikelse och dess potential har ifrågasatts.
10

 Enligt Ekenberg och Wiklund är 

actionspel inte konstruerade för undervisningen men de har en förmåga att engagera 

ungdomar att ta del av dess innehåll, till skillnad från pedagogiska datorspelen.
11

 Vår 

                                                 

7
 Ekenberg & Wiklund (2009) s. 188 

8
 Ekenberg & Wiklund (2009) s. 188-189 

9
 Ekenberg & Wiklund (2009) s. 191 

10
 Ekenberg & Wiklund (2009) s. 196 

11
 Ekenberg & Wiklund (2009) s. 180-196 
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värld blir allt mera digitaliserad vilket medför att också spelvärlden förs närmare den 

fysiska världen. 

 

Enligt forskaren Linderoth har datorspelens plats i undervisningen varit outnyttjad och 

oftast har skolan fokus på informationssökning.
12

 Argumenten till varför datorspel bör 

användas behöver förnyas. Fokus har varit på att datorspel ska tillämpas för att förbättra 

ungdomars inlärning. I debatten anses datorspel ha olika former av motivations 

egenskaper och potentialen är att ungdomar lär sig engelska igenom datorspel som 

World of Warcraft. Argumenten som förs för datorspel och lärande sker oftast inte på 

någon fördjupad plan utan istället mera generellt. Motivations argument har alltid haft 

en central roll i debatten, datorspel är inte endast underhållande utan även tilltalande för 

ungdomarna. På grund av att ungdomar i datorspelet får själva saker att ske är de en del 

av berättelsen och därmed uppnås en känsla av att de forma sina erfarenheter.
13

 Ett 

annat argument för datorspel och lärande har varit att ungdomar annorlunda tillgodogör 

sig information som de annars hade tagit del av i läroböckerna.
14

 

 

Forskaren James Paul Gee menar på att misslyckandet i datorspel inte har samma effekt 

som i den verkliga världen i skolan. Att misslyckas i datorspel innebär att man 

återstarter spelet från den senaste sparpunkten och försöker åter igen att nå målet. Detta 

anser James Paul Gee är ett tydligt exempel på att inom datorspelet är misslyckanden ett 

avseende att lära sig spelet mönster något som behövs för att nå målet och till slut 

vinna.
15

  Forskaren Staffan Björk anser att speldesignens betydelse för lärande är 

oerhört stor, på grund av att den återskapar det förflutna i exempelvis spel som Europa 

Universalis: Rome. Datorspelet Europa Universalis är ett komplext strategispel där 

spelar under en avgränsad tidsperiod i datorspelet väljer ett historiskt rike och 

tidsperioden då spelet börjar är 280 f.Kr. Europa Universalis kräver att spelaren lär sig 

hantera olika frågor som handel, militära enheter, diplomati och andra faktorer som 

krävs för att styra ett land.
16

 Utmärkande med strategispelet är att de krävande och att 

det tar oerhört långt tid innan spelet har slutförts. Datorspel som Europa Universalis 

behöver ha en utmärk design av miljö och historisk korrekthet för att det ska vara 

möjligt att tillämpa inom undervisningen. Fördelen med strategispel är att de kan både 

                                                 

12
 Linderoth (2009) s. 202-206 

13
 Linderoth (2009) s. 202- 206 

14
 Linderoth (2009) s. 204- 206 

15
 Linderoth (2009) s. 207 

16
 Björk (2009) s. 222 
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spelas enskilt och online. Att datorspel kan spelas online öppnar möjligheten såväl för 

att datorspelet ska tillämpas i undervisningen. Online spel har använts redan i 

undervisningen på ett experimentstadium under året 2003 utanför Stockholm.
17

 

1.7 Identitet och datorspel 

I rapporten Interaktiv underhållning inför framtiden ifrån 2009 framkommer det att 

datorspel är en del av många ungdomars identitet som medför att de kan leva in sig i en 

fiktiv värld bortom verkligheten.
18

 Majoritet av datorspelare är killar och unga män men 

också många tjejer är intresserade av datorspel. Den fiktiva världen i datorspel lockar 

både killar och tjejer där man kan konstruerar en ny identitet med speciella 

karaktärsdrag efter vår önskan.
19

 Datorspelande lockar även fram tävlingsmänniskor 

som strävar efter att vinna och nå spelets slutmål. Män spelar två eller tre gånger mera 

datorspel än kvinnor.
20

 Enligt rapporten Interaktiv underhållning inför framtiden är 

problematiken med datorspel att det på samma vis som rökning eller alkohol kan skapa 

ett beroende.
21

 Barn använder ibland termen ”jag” när de talar om olika avatarer i 

spelvärlden. Linderoth är inte orolig över detta och utan anser istället: ”att fortfarande 

har datorspel inte kunnat fullt ut ersätta den verkliga världen”.
22

 Oavsett om barn lever 

sig in i datorspelets fiktiva värld kommer alltid ett behov av att äta och sova att finnas. 

 

Datorspels har den förmågan att bli en del av ungdomars identitet vilket för det mesta 

har positiva konsekvenser. De negativa konsekvenser som kan uppstå är att människor 

blir beroende och fortsätter att spela datorspel under hela sitt liv. I rapporten Interaktiv 

underhållning inför framtiden framkommer att spelbranschen är medvetna om riskerna 

att utveckla ett spelberoende. Spelbranschen investerar allt mera för att locka fram äldre 

åldersgrupper upptill 50+.
23

 Datospelandet kan också fylla en social funktion då olika 

grupper spelar i lokala nätverk s.k. LAN (Local Area Network). Detta medför till att 

ungdomar kan chatta med varandra och prata om allt möjligt även sådant som inte direkt 

har med datorspel att göra. En del ungdomar spelar upptill 14 timmar per dag något som 

inte är speciellt hälsosamt även om det kan vara roligt.
24

 

                                                 

17
 Ekenberg & Wiklund (2009) s. 189-189 

18
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 43 

19
 Linderoth (2007) s. 69 

20
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 43 

21
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 43-49 

22
 Linderoth (2007) s. 70-71 

23
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 49 

24
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 57 
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Forskaren Anna Gunder anser att datorspel blir en del av ungdomars identitet genom att 

några datorspel är baserade på skönlitterära verk som eleverna läser i skolan eller på 

fritiden. Ett tydligt exempel är datorspelet Harry Potter and the Philosophers Stone 

(2001).
25

 Spelbranschen är intresserad av att förvandla film eller skönlitterära verk till 

datorspel. Filmer om Harry Potter har redan en stor popularitet och om filmen görs om 

till ett datorspel kan det innebära att  ungdomar som tycker om filmen också kommer att 

köpa datorspelet. Europa Universalis serien är ett som tidigare nämndes ett strategispel 

där ungdomar lär sig styra ett rike och får kontrollen över handel, militära resurser och 

diplomatin. Datorspelet Europa Universalis är ett datorspel som enligt spelforskaren 

Staffan Björk har förmågan att påverka ungdomars syn på det förflutna.
26

 Linderoth 

anser att datorspel kan ge en illusion av lärande men inte den formen av lärande som 

ungdomar tar del av i skolan.
27

 Att datorspel är inspirerade av händelser i det förflutna 

behöver inte innebära att ungdomar uppmärksammar detta utan kanske bortser från det 

religiösa och historiska innehållet. Två datorspel som enligt Linderoth har förmågan att 

påverka ungdomars synsätt är World in Conflict och Medival II Total War. Båda spelen 

är s.k. real-time strategispel eller RTS(realtidspel).
28

 I dessa datorspel styr ungdomar 

över militära trupper med det slutliga syftet att besegra sina motståndare. 

 

Enligt rapporten Interaktiv underhållning inför framtiden påverkas ungdomars bild av 

det förflutna genom att de spelar datorspel med anknytning till religion.
29

 Spelbranschen 

är medveten om att ungdomar är intresserade av religion, historia eller skönlitterära verk 

och utformar datorspel för att tillfredsställa dessa behov. Förutom att tillfredsställa 

ungdomars behov gör spelbranschen miljardvinster men det som är oroväckande är att 

många ungdomar blir beroende.
30

 Viktigt är att komma ihåg att datorspelets främsta 

funktion är att underhålla ungdomar. Effekten kan såväl bli att ungdomar lär sig något 

och att deras syn av det förflutna förändras. 
31

 

 

                                                 

25
 Gunder (2007) s. 113-114 

26
 Björk (2009) s. 222 

27
 Linderoth (2009) s. 202 

28
 Linderoth (2009) s. 207 

29
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 43 

30
 Fjellman & Sjögren (2009) s. 84-85 

31
 Linderoth (2009) s. 202-211 



11 

 

 

2. Teori  

I detta avsnitt anknyts datorspel till skolans styrdokument. Vidare följer en redogörelse 

av tidigare forskning med anknytning till datorspelet pedagogisk potential i 

undervisningen. I avsnittsdelen tidigare forskning beskrivs den forskning som är 

relevant för denna studie och består av både anknytning till avhandlingar och mindre 

omfattande uppsatser. 

2.1 Datorspel och skolans styrdokument 

I styrdokument för den frivilliga skolform Lpf 94 är det skrivet under rubriken Skolans 

uppdrag: ”att verksamheten i skolan ska bidra till elevernas allsidiga utveckling”.
32

 

Förutom att eleverna skaffar sig livslång lärande ska de också ta del av förändringar i 

arbetslivet och den nya teknologin. I läroplanen för religionskunskap nämns inte något 

om datorspel ska tillämpas i undervisningen.
33

 Det nämns inte heller att någon annan 

form av media ska tillämpas för att utöka elevernas förståelse inom ämnet. Spelmediet 

har inte någon direktkoppling i läroplanen men det finns tydligt utformat i Lpf 94 : ”att 

skolan ska bidra till att utöka elevernas kunskaper och erfarenheter av den nya 

teknologin”.
34

 Den nya teknologin kan både vara filmer, ljudböcker och datorspel som 

används för att utöka elevernas förståelse och kunskaper inom olika ämnen. Det 

framkommer inte i religionskunskapens läroplan att datorspel eller andra medier ska 

tillämpas för att utöka elevernas kunskaper. Jämfört med läroplanen i svenska där det 

uttrycks mera tydligt att undervisningen ska ta del av film och andra medier.
35

 Likväl 

inom läroplaner för historia framkommer det: ”att undervisningen ska ge eleverna 

möjligheten att komma till uttryck i olika former både muntligt, skriftlig och med hjälp 

av modern teknologi”.
36

 Inom religionsämnets läroplan är det mindre fokus på att 

betona tillämpningen av media och teknologi i undervisningen. 

 

Endast för att användningen av filmer och media inte uttrycks tydligt i läroplanen i 

religionskunskap. Lärare i religionskunskap ska inte bortse ifrån potentialet att tillämpa 

datorspel i undervisningen för att utöka elevernas förståelse eller skapa debatt. Att 

spelmediet inte beröras i läroplanen för religionskunskap utökar dock risken för att en 
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del lärare bortser från tillämpningen av datorspel eller annan media i undervisningen. 

Orsaken till att datorspel och film bör användas i religionskunskap är att datorspel är en 

del av många elevers identitet. Igenom film och datorspel påverkas elevernas synsätt av 

det förflutna, utifrån det som ungdomar tar del av i datorspel som Medival II Total 

War.
37

 Medival II Total War är ett datorspel vars handling är baserat på en religiös 

tidsperiod som har förmågan att påverka ungdomar syn av den tidsperioden.
38

 

2.2 Tidigare forskning 

Forskning kring sambanden och möjligheterna med datorspel pedagogisk potential har 

diskuteras av flertal forskare som James Paul Gee, Jonas Linderoth och Simon 

Egenfeldt-Nielsen. Andra författare som forskat inom detta arbetsområde består allt 

mera av studenter som skriver C och D uppsatser inom religion, svenska eller historia. 

 

Linderoth är verksam vid Göteborgs Universitet och blev klar med sin avhandling 

Datorspelandets mening år 2004. Studiens övergripande syfte var att identifiera och 

kartlägga strukturer detta omfattar frågor som exempelvis hur datorspelandet får 

mening.
39

 Linderoth anser att han igenom avhandling Datorspelandets mening försöker 

att skapa en central pusselbit i kunskapsbildningen om själva datorspelandet. 

Datorspelets pedagogiska potential blir först möjliga att avläsa då vi får insikt i hur 

spelmediet avläses av spelaren. Avhandlingen har fokus på att undersöka vad som sker 

vid datorspelandet och inte vad datorspel medför för konsekvenser. Fokus sker på att 

besvara vilka olika interaktionsmönster kan identifieras i barns datorspelande. Det som 

datospelaren har förmågan att lära sig är problemlösning och metakognition. 

 

Linderoth gör också en mindre analys av egenskaper hos regelorienterade datorspel som 

Battlefield 1942. Kritiken som författaren framför är att spelaren inte alltid är medveten 

om vilka händelser som de tar del av under andra världskriget eller på vilken sida de 

befinner sig. Linderoth anser ”att spelaren tar för givet att han tillhör de goda 

amerikanerna och spelaren har inte möjligheten att lära sig något om sammanhanget 

som de befinner i inom”.
40

 Datorspel är konstruerad av regelorienterade mönster som 

utgör riktlinjer för datorspelet och styr handlingen framåt till dess slutliga mål. Spelaren 

är oftast inte medveten om sammanhanget som de befinner sig inom utan fokuserar på 
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att på att besegra fienden. Slutsatsen som Linderoth framför i avhandlingen är att det 

finns ett flertal problem med att tänka sig använda datorspel som pedagogik verktyg. Ett 

av dessa problem är att eleverna riskerar att framför allt lära sig regeldimensioner i 

spelet. Fokus borde istället vara på att eleverna tar del av miljön och sammanhanget 

som de befinner sig inom.
41

 

 

Forskaren Gee beskriver i sin bok What video games has to learn us about learning and 

littercy datorspel som är s.k. semiotisk domän. Enligt Gee är en semiotisk domän en 

praktik där en eller flera modaliteter används för att kommunicera.
42

 Vidare i kapitel två 

ställer Gee frågan om datorspel är slöseri av tid eller endast underhållning. Lärande 

uppnås då spelaren prövar och omprövar olika tillvägagångssätt och då sker det en 

effektiv process.
43

 I slutet av boken för författaren en diskussion om datorspels fördelar, 

nackdelar och de kan också användas till att sprida rasfördomar. Datorspel har 

möjligheten att påverka människors identitet och våra värderingar. På grund av detta 

behöver datorspel analyserar och granskas noggrant så att de inte strider mot samhällets 

demokratiska värdegrunder. Detta är betydelsefullt för att nynazistiska organisationer 

inte ska tillåts sprida datorspel som uppmanar till våld mot judar.
44

 

 

Egenfeldt-Nielsen forskning har speciellt haft fokus på datorspels pedagogiska 

potential. Utgångspunkten för hans forskning har varit begreppet ”edutainment” som är 

ett begrepp med en kombination av både underhållning och lärande (utbildning).
45

 Att 

lärande ska vara rolig anses vara västligt för att ungdomarna ska ta till sig kunskaper. 

En del datorspel ställer ungdomar inför svåra problem exempelvis i datorspelet Rise of 

Nations som är ett kommersiellt strategispel.
46

 Egenfeldt-Nielsen är kritisk till den 

forskning som har gjorts om datorspels pedagogiska potential och menar på att många 

tidigare studier har allvarliga metodologiska problem. I boken Understanding Games 

(2005) och Serious Games In Education (2011) framför Egenfeldt-Nielsen mera kritik 

och brister som gjorts inom forskning om datorspel. Möjligheten av att tillämpa 

datorspel i undervisningen är begränsad av spelets design och innehåll. Egenfeldt-
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Nielsen menar på att spelindustrin borde låta forskningen ligga till grunden för en ny 

generation av pedagogiska datorspel.
47

 

 

Tidigare forskning som tillämpas inom denna studie består av både större avhandling 

från forskare och studenter som skrivit C och D uppsatser om datorspel pedagogiska 

potentialer. Inga tidigare studier har gjorts om datorspels pedagogiska potentialer i 

religionsundervisningen där lärare och elever intervjuas. Sedan tidigare finns det en 

studie av Markus Johansson Dator och tv-spels pedagogiska plats. Johansson 

undersöker lärare och elevers syn på dator och tv spel i svenskundervisningen. Han 

skrev sitt examensarbete vid Malmös högskola inom kursen svenska i ett mångkulturellt 

samhälle under våren 2010. Johansson slutsats är att lärare och elever ser möjligheterna 

med att använda tv-och datorspel i svenska undervisningen men att ingen av lärarna har 

vågat tillämpa datorspel.
48

 Intervjupersonerna framhäver såväl att datorspel skulle 

kunna användas som visuellt hjälpmedel i undervisningen istället för film. Lärare och 

eleverna ser potentialen med datorspel men problemen som lärare ställs inför gör att 

datorspel inte har kunnat tillämpas i undervisningen. Den största problematiken utgörs 

av tidsbrist som gör att det inte är möjligt att tillämpa datorspel i undervisningen. 

Datorspel kan då endast tillämpas som ett visuellt hjälpmedel liksom film, för att 

datorspel kräver först att eleverna lär sig spelets mönster.
49

 Johanson undersökning 

kommer fram till att det finns en vilja både ifrån lärare och eleverna att ta in datorspel i 

undervisningen men att detta ännu inte har åstadkommits. 

 

Johan Bruze har såväl skrivit examensarbetet Kommersiella historiska datorspel inom 

kursen historievetenskap och lärande under 2007. Bruze har i denna uppsats fokuserat 

på att undersöka hur kommersiella datorspel använder sig av det förflutna. 

Undersökningen strävar efter att besvara vilka och på vilken aspekt som datorspelen 

använder sig av historiebruk. Författaren har fokus på first person shooter spel bland 

annat datorspelet Medal Of Honor.
50

 Bruzes undersökning har fokus på att genomföra 

en analys av olika kommersiella datorspel och inte några pedagogiska anpassade 

datorspel. Slutsatsen som Bruze kommer fram till är att datorspelen mestadels har 

utgångspunkt i en amerikaniserad världsbild. Dessutom finns det även olika former av 

missbruk av historien där spelaren får en felaktig bild av ett historiskt slag. De 
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kommersiella historiska datorspelen har för det mesta en amerikan som kämpar mot de 

onda nazistiska soldaterna. Risken med detta är såväl att ungdomarna får en felaktig bild 

och är inte medvetna om att Sovjetunionen förlorade uppemot 20 miljoner människor 

till skillnad från USA som inte alls drabbades lika svårt av andra världskriget. 

Upplevelsemässigt anser Bruze att datorspel har förmågan att bättre förmedlar känslan 

av det förflutna än krigsfilmer. Att använda datorspel i undervisningen kan medförta till 

att väcka ett större intresse hos eleverna och en inre motivation till vidare studier. 

Datorspel kan passa en del elever bättre än andra men överlag anser författaren att alla 

elever kan ta till sig datorspel.
51

 

 

I undersökningen Religion in computer games analyserar Jon Ode det religiösa 

aspekterna i datorspelet Morrowind. Uppsatsen skrevs inom religionshistoria på C-nivå 

och vid Karlstads Universitet under 2012. I Jon Odes studie är det fokus på att 

analyserar olika religiösa symboler, böner och profetior som förekommer i datorspelet 

Morrwind.
52

 Vidare förs en analys och diskussion om pilgrimsfärderna i Morrowind. 

Odes slutsatser är att datorspelt Morrowind till skillnad från traditionell undervisning 

har förmågan att förmedla religion på ett mera underhållande tillvägagångssätt. Till 

skillnad från film har aktören möjligheten att delta aktivt i datorspelets handling.
53

 

 

Datorspelet Morrowind analyserar såväl av den danska forskaren Espen Aarseth. 

Aarseth menar på att Morrowind är ett bildningsspel med imponerande miljö som består 

av byar, städer, underjordiska gruvor.
54

 Problematiken med att analysera spel är enligt 

Aarseth att det uppstår en konflikt mellan den fria njutningen och spelanalys. 

Morrowind är ett tidskrävande datorspel som inte gör den tillämpbar i undervisningen. 

Aarseth anser att spelanalys av datorspel som Morrowind kräver att hela spelet ska ses i 

dess komplex.
55

 Morrowind är ett s.k. icke-linjärt datorspel som inbjuder till att 

datorspel inte upplevs som trist om den spelas om, på grund av dess imponerande 

storlek med olika klimatzoner. Medan s.k. linjera datorspel har oftast samma struktur 

igenom hela datorspelet som gör att den blir trista att spela om.
56
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3. Metod 

I detta avsnitt behandlas valet av metoden, tillvägagångssätt och presentation av 

informanterna. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Metoden som valdes för att genomföra detta arbete är kvalitativa intervjuer med fyra 

elever och lika många lärare på gymnasieskola. För att undersökningens syfte och 

frågeställningar ska besvara är det lämpligaste tillvägagångssättet att genomföra 

intervjuer. En kvalitativ forskningsmetods syfte är att: ”nå insikt om fenomen som rör 

personer och situationer i dessa personers sociala verklighet”.
57

 De kvalitativa 

undersökningarna utmärks av att forskaren utvecklar en närmare relation till 

intervjupersonerna. Utgångspunkten för en kvalitativ intervju är att den ska vara styrd 

av olika frågeområden med möjligheten att ställa följdfrågor. Jag intervjuar 

informanterna i grupp om två. I studier som är kvalitativ är det fokus på mönster krig 

hur människors reagera och beter sig. Medan kvantitativa studier har mera fokus på 

siffror och att analyser relationerna mellan olika variabler.
58

 

 

Anledningen till att gruppintervjuer genomfördes om två personer per grupp är för att ge 

möjligheten för informanterna att besvara frågorna utförligt. Inom en kvalitativ intervju 

är det olika frågeområden där det gavs möjligheten till att ställa följdfrågor. I min 

intervjuguide (se bilaga 1) utgår jag ifrån bestämda frågeområden. Lärare och eleverna 

besvarar enkla och raka frågor och utifrån svaren kan man påträffa olika intressanta 

mönster och åsikter.
59

 

 

Intervjun inom denna studie kännetecknas av en låg standardisering som innebär att 

frågorna tas i den ordning som de passar. Inom denna studie används en intervjuguide 

(se bilaga 1) med mera allmänna frågor i början. Följdfrågor formuleras beroende på 

tidigare svar under intervjun.
60

 Under intervjun ska variationsmöjligheterna vara stora 

och den intervjuande får inte styra ordningsföljden. Inom kvalitativa intervjuer behövs 

det en hög grad av strukturering. Den tillfrågade ska inte bestämma strukturen i svaren 

och frågorna ska vara strukturerade så att de begränsar svarsmöjligheterna. Frågorna ska 
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vara enkla och raka något som begränsar svarsmöjligheterna.
61

 Enkätundersökningarna 

är inte relevanta för denna studie som undersöker personers uppfattningar och 

erfarenheter. En kvalitativ intervju är mera lämpligt för att den går ut på att förstå hur 

den intervjuade tänker, känner och vilka erfarenheter den har.
62

 Att endast genomföra 

enkätundersökningar med enkla frågeställningar medför att studien inte tar del av hur 

den intervjuade tänker, känner och vilka erfarenheter den har.  

 

Inom denna studie genomförs gruppintervjuer och som nämndes tidigare omfattar det 

två personer per grupp. Inom intervjuerna är det intervjuaren som styr samtalet till 

skillnad från s.k. fokusgruppsintervjuer där intervjuaren observerar samtalen.
63

 I denna 

undersökning behöver intervjuaren styra samtalen för att kunskaper om datorspel är 

begränsade hos lärare. Fördelarna med gruppintervjuer är att de passar för att få fram 

vilka erfarenheter informanterna har. Problemet med intervjun är att förutom de etiska 

övervägandena kommer frågan om gruppens storlek. Numera är antalet deltagare per 

grupp max fem personer. Inom denna studie är det endast två personer i gruppen något 

som är tillräckligt för att man ska klara av att hålla reda på deras svar. Allt för många i 

gruppen medför också till att de som är mera dominanta framför sina åsikter medan de 

andras synpunkter kommer inte fram.
64

 Ett annat problem med allt förstora grupper är 

att de oftast enas kring en norm och andra deltagare med annorlunda synsätt faller 

därmed för grupptryck. För att undvika dessa olika problem väljer jag i denna studie att 

begränsa antalet intervjupersoner till två per grupp. 

 

Ett problem som inte kan lösas med att begränsa intervjupersoner är de etiska 

överväganden. Ingen studie får bryta mot tystnadsplikten och för att uppnå detta 

behöver studien följa de forskningsetiska principerna. Att förhålla sig inom ramen för 

de forskningsetiska principerna innebär att jag i denna studie förhållit mig till 

informations-, samtyckes-, konfidentialitet och nyttjandekravet.
65

 Informanterna har 

tagit del av studiens syfte och deras roll i deltagandet i gruppintervjun. 

Konfidentialitetskravet och samtyckeskravet har tillämpats genom att informanterna har 

möjligheten att avbryta sin medverkan och att deras svar enbart används i 

forskningssyfte. Inom studien har två lärare poängterar att de önskar att deras riktiga 
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namn ska användas. Som ledd i de tidigare nämnda principerna används inte lärarnas 

eller elevernas riktiga namn. Gruppintervjuerna medför till olika problem som kan lösas 

med att med att tillämpa de forskningsetiska principerna och begränsa antalet deltagare 

till max fem personer.
66

 

 

Efter redogörelsen av lärarnas och elevernas svar ifrån intervjuerna väljer jag att 

genomföra s.k. delanalyser. Kvalitativa intervjuerna analyseras genom att läsa igenom 

det som skrivit ned och fundera över vad man hör och såg under intervjun. Det sista 

steget är att tolka sitt material ifrån intervjuerna med hjälp av teoretiska utgångspunkter. 

 

3.2 Genomförande 

I denna studie började jag med att skapa en intervjuguide som utgångspunkt inför 

intervjuerna med lärare och eleverna. Intervjuerna genomfördes under en veckas tid på 

en gymnasieskola. Tiden för varje gruppintervju var max 60 minuter något som gav 

lärarna och eleverna tillräckligt med tid för att besvara frågorna utförligt. För det mesta 

kom intervjuerna att vara 30 minuter både med lärare och eleverna. I mitt urval valde 

jag fyra gymnasielärare med arbetserfarenheter och lika många elever. Intervjuerna 

genomfördes på en gymnasieskola som jag är bekant med sedan tidigare men känner 

inte någon av informanterna sedan tidigare. Lärarna upplystes om undersökningen 

gnom en annons som jag lämnade i skolans personalrum. Eleverna upplystes om 

undersökningen genom en annons i elevernas kafeteria. 

 

I andra studier upplyser man lärare i personalrum och elever i klassrum. Inom denna 

studie valde jag en annorlunda tillvägagångssätt men likväl effektiv framför allt hos 

eleverna. Alla fyra elever läser sitt sista år på gymnasiet men i olika program. Elever 

som läser sitt sista år har mera erfarenheter av undervisningen. Av alla informanter är 

det endast två kvinnlig som valt att medverka. Att både intervjua manliga och kvinnliga 

är betydelsefullt för att uppnå en diskussion om skillnader och likheter mellan könens 

synsätt. Jag valde att intervjua elever och lärare i grupp eftersom de passar för att få 

fram vilka erfarenheter informanterna har. Ett tillvägagångssätt att minska risken för att 

en del informanter får för mycket utrymme är att begränsa antalet informanter per 

grupp.
67

 Tidsmässig brist är såväl en av anledningarna till att gruppintervju tillämpas 

som medför till att flera personer intervjus per tillfälle. Före genomförande av 
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gruppintervjuerna fick både lärare och eleverna ta del av information om studien. Valet 

av att genomföra alla intervjuer i lektionsrum beror på att det är en harmonisk atmosfär 

fritt ifrån annat högljudd verksamhet. För att analysera datorspel används vanligtvis 

olika former av kategorier beroende vilket datorspel som analysera. Ett flertal 

analysmetoder finns utarbetade av olika forskare som publicerar sin forskning i 

Gamestudies.
68

 Games Studies är en hemsida för forskning om datorspel som bland 

annat stöds av det svenska vetenskapsrådet. Datorspelsforskare som Aki Järvinen och 

Mia Consalvo har publicerat användbara artiklar som beskriver andändbara metoder för 

analys av datorspel.
69

 Inom min studie förekommer det ingen analys av datorspele utan 

fokus är istället på analys av de kvalitativa intervjuerna med lärare och eleverna. 

 

Kvantitativa studier har mera tydliga regler och konventioner som underlättar analysen 

av materialet.
70

 Vid kvalitativa studier som denna finns inga utarbetade analysmetoder. 

Första principen är att samla in material och analyserar de kvalitativa intervjuerna 

genom att läsa igenom det man skrivit och fundera över vad man hörde under intervjun. 

I denna studie använde jag mig av bandspelare för att ha möjligheten att lyssna till 

bandet flera gånger. Att skriva ut banden i extenso gjordes inte i denna studie för att det 

är dyrt och tidsmässigt krävande. Under intervjun skrevs sådant ned som är viktigt i 

förhållande till studiens syfte och till intervjuguiden.
71

 Resten som är av sekundär 

betydelse skriver jag ned och gör en hänvisning till var i intervjuerna sådant förekom 

och av vilken art det var. Allt som skriv ned oavsett om det är av sekundär betydelse 

eller inte kan komma till användning vid senare analys av materialet.
72

 

 

I denna studie utför jag s.k. delanalyser efter varje besvarad frågesättning. 

Analysmetoden som användes för att hitta mönster och intressanta aspekter av 

materialet ifrån intervjuerna med lärare och elevernas utgörs av en personlig tabell (se 

bilaga 2). Det som är betydelsefullt är att man inte övertolkar sitt material något som 

kan undvikas genom att inte läsa mellan raderna.
73

 För att synliggöra återkommande 

mönster och gemensamma drag i materialet av intervjuerna används som tidigare 

nämndes en ”personlig tabell”. Den går ut på att man gör två rader för informanterna; 
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denna rad ska vara hög så att flera delrader får plats. På den översta raden skriver man 

de olika frågeområden som används i undersökningen. Därefter görs flera andra 

kolumner och då får man ett rutmönster. I det översta kolumnhuvud skriver man något 

som står för en rubrik i intervjuguiden (se bilaga 1). I min intervjuguide finns det fem 

olika rubriker för både för lärare och elever. Återkommande gemensamma drag och 

mönster som synliggörs i den personliga tabellen redovisas i delanalyserna. 

 

3.3 Presentation av informanterna 

Lärare  

Per är 53 år och har varit verksam som religionslärare i över tjugo år. Han undervisar 

för tillfället i historia och geografi. Karl som är 38 år har arbetat som religionslärare i 

åtta men undervisar för tillfället i filosofi och idrott. Moa är 35 år och undervisar i latin, 

och religion sedan fem år tillbaka. Markus är 32 år och lärare i religion och engelska, 

har undervisat i åtta år. Av alla lärare är det endast Moa och Markus som för tillfället 

undervisar i religion medan Per och Karl har undervisat i religionsämnet men 

undervisar för tillfället i andra ämnen. 

 

Elever  

Emma och Rasmus är 18 år och läser sista året på Energiprogrammet. Gustav  

och Magnus är 19 år och läser sista året på Ekonomiprogrammet. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten ifrån intervjuerna att redogöras. Intervjusvar citeras 

och framkommande likheter respektive skillnader redovisas. I delanalys sker vidare en 

koppling till tidigare studier om datorspels pedagogiska potential och informanternas 

intervjusvar analyseras. 

4.1 Lärarnas syn på datorspel i religionsundervisningen 

Alla lärare tillämpar olika medier dagligen i sin undervisning. Film är ett återkommande 

verktyg som lärarna tillämpar i undervisningen för att utöka elevernas förståelse för det 

förflutna och nutiden. Lärarna Per och Karl har inom sin undervisning mestadels använd 

sig av skönlitterära verk och dokumentärfilmer.
74

 Moa och Markus som undervisar i 

religion anser att: ”datorspels potential är begränsade i undervisningen”.
75

 Markus har 

ett stor intresse för datorspel dock anser han istället: ”att det är svårt att tillämpa 

datorspel i undervisningen”.
76

 Moa anser att datorspel kan blir ett användbart verktyg i 

undervisningen. 

 

Det framträdande är att Per och Karl är skeptiska till datorspels och dess tillämpning i 

undervisningen. Per och Karl menar på att film är ett mera praktisk användbart verktyg 

medan datorspel är underhållning. Moa har aldrig som hon uttrycker det: ”vågat 

använda datorspel i undervisningen”.
77

 Anledningen till att Moa inte har vågat använda 

datorspel är på grund av rädslan. Hennes kollegor skulle tycka att det var ”fånigt” om 

hon använde sig av datorspel i undervisningen. Markus är den enda lärare som tillämpat 

datorspel i undervisningen men detta omfattar endast pedagogisk anpassade datorspel. 

Markus tillämpade datorspelen ”Global Palestine” och ”Playing history” som är två 

pedagogiskt anpassade datorspel. Markus anser att: ”datorspelen Global Palestine och  

Playing history är två användbara datorspel inom undervisningen men saknar 

förmågan att väcka eleverna intresse”.
78
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Lärarna Per och Karl anser: ”att i framtiden kommer datorspel att avvändas främst på 

högstadiet”.
79

 Att tillämpa datorspel på gymnasienivå anser dessa två lärare är inte  

lämpligt på grund av tidsbristen. Per menar på att det är betydelsefullt att lärare förhåller 

sig till de traditionella pedagogiska verktygen exempelvis läroboken. Per anser att: 

”film används allt för ofta av lärare i undervisningen istället bör de tillämpa mera 

skönlitterära verk och ögonvittnesskildringar”.
80

 Skönlitterära verk anser Per kan vara 

lika effektiva som film och eleverna behöver inte läsa hela böcker utan delar som utökar 

deras förståelse av det förflutna. Karl anser istället att: ”datorspel inte kan tillämpas på 

gymnasienivå oavsett om det är ett kommersiellt eller pedagogiskt anpassad 

datorspel”.
81

 För att de flesta lärare har inte kompetensen som krävs eller intresset för 

att tillämpa datorspel i undervisningen. Liksom sin kollega Per anser Karl anser de att 

kortare filmer eller delar av skönlitterära böcker är användbara pedagogiska verktyg.  

 

Moa anser att det finns en del intressanta kommersiella datorspel som har potential att 

tillämpas i undervisningen framför allt strategispel. Problematiken med strategispel 

anser Moa är att: ”de är tidskrävande något som gör de omöjliga att tillämpa i 

undervisningen”.
82

 Moa anser att datorspel kan tillämpas framför allt som ett visuellt 

hjälpmedel. Markus som är den enda som har erfarenheten av att tillämpat datorspel 

anser att pedagogiska anpassade datorspel är allt för ointressanta för eleverna. Datorspel 

som ”Global Palestine” kan enligt Markus tillämpas i undervisningen. För tillfället 

anser Markus att det inte finns användbara kommersiella datorspel som skulle kunna 

tillämpas i religionsundervisningen. 

4.1.1 Delanalys 

Lärarna betraktar datorspel som ett mindre användbara verktyg i undervisningen. Av 

alla fyra lärare var det endast en lärare som hade tillämpat datorspel i undervisningen. 

En av anledningarna till att Moa anser att datorspel inte tillämpas i undervisningen är 

för att lärare och deras kollegor är skeptiska till att använda datorspel i undervisningen 

(se bilaga 2). Markus menar istället på att de pedagogiska anpassade datorspel är allt för 

ointressanta för elever på gymnasiet medan kommersiella datorspel är allt för 

tidskrävande. 
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Datorspel anser Markus kan tillföra att ungdomarna blir en del av berättelsen i 

datorspelet, något som traditionella läromedlen inte kan. Markus menar att nackdelen 

med datorspel är att ungdomarna blir beroende av datorspel. Forskaren Linderoth anser 

att datorspel inte kan ersätta den verkliga världen men att ungdomar kan utveckla ett 

beroende.
83

 Ett annat betydelsefullt resonemang som Markus tar upp är fördelen med att 

ungdomar kan tillgodogöra sig information på ett annat annorlunda tillvägagångssätt. 

Det som framkommer som ett återkommande mönster är att alla lärarna framför allt 

använder sig av film och skönlitterära verk i undervisningen. Framför allt är det Per och 

Karl som anser att användningen av film och skönlitteratur är ett mera praktiskt verktyg. 

 

Andra faktorer till att datorspel inte betraktas som användbara pedagogiska verktyg i 

undervisningen av lärarna är framför allt tidsaspekten och våldet. Datorspel är allt för 

tidskrävande någon som gör att dem inte kan tillämpas i undervisningen. Enligt 

Linderoth försvårar inslaget av våld i datorspel dess pedagogiska potentialer att 

tillämpas i undervisningen.
84

 Inslaget av våldet i kommersiella datorspel framkommer 

av lärarna som ett utmärkande problem. Lärarinna Moa anser att datorspel kan användas 

som ett visuellt hjälpmedlen i undervisningen, framför allt att det som kallas för 

Walkthrough kan användas som visuellt hjälpmedel (se bilaga 2). För att det utgörs av 

mindre video avsnitt ifrån datorspel som kan vara lika effektiva som att tillämpa film i 

undervisningen. Inom spelvärlden är Walkthrough ett effektivt hjälpmedel för 

ungdomar som består av att inspelat material ifrån datorspel. 

 

Läraren Markus hävdar istället att det inte något direkt skillnad mellan att tillämpa film 

eller Walkthrough ifrån datorspel. I undervisningen använder Mao eller Markus framför 

allt film och inte Walkthrough ifrån datorspel.
85

 Framföra allt anser Markus att 

Walkthrough ifrån strategispel har potential att tillämpas inom religionsundervisningen. 

Problematiken med kommersiella datorspel är enligt Moa och Markus är att dessa inte 

är utformade för lärande. En risk med att tillämpa kommersiella datorspel i 

undervisningen är att eleverna lär sig mer om datorspelet regler och inte tar del av 

miljön eller sammanhanget som de befinner sig inom. Denna slutsats har även 

Linderoth framfört i sin avhandling Datorspelandets mening ifrån 2004.
86

 Lärarna i 
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denna studie är skeptiska till användningen av datorspel i undervisningen (se bilaga 2). 

Datorspel har potential att användas i undervisningen men endast som ett visuellt 

hjälpmedel. 

4.2 Elevernas syn på datorspel i religionsundervisningen 

Emma och Rasmus som 18 år och läser sista året på Energiprogrammet. Dessa två 

elever anser att de har ett inflytande över undervisningens form och planering. I 

undervisningen använder sig deras lärare av framför allt läroboken, skönlitterära verk 

och film. Emma anser att: ”skönlitterära verk är lärorikt medan film är ett moment för 

avkoppling”.
87

 Rasmus anser att användningen av olika medier är betydelsefullt för då 

blir lektioner blir mera intressanta. Emma har ett intresse för datorspel och spelar 

framför allt Morrowind. Rasmus har framför allt ett intresse för olika actionspel och 

strategispel. Emma anser att Morrowind är ett intressant datorspel på grund av dess 

miljö som består av städer, underjordiska gruvor och byar. 

 

Gustav och Magnus som är 19 år och läser sista året på Ekonomiprogrammet. Gustav 

anser att de har lite inflytande över undervisningens form och planering. Framför allt 

använder deras lärare framför allt film i undervisningen. Magnus hävdar att någon 

inflytande över undervisningens form och planering har de inte. I undervisningen anser 

Magnus att lärare ofta använder sig av skönlitterärt verk och läroboken. Magnus  har 

framför allt ett intresse i actionspel medan Gustav har ett mera intresse i strategispel. 

Gustav anser att strategispel är intressanta för att de är mera tidskrävande och kan spelas 

om på grund av dess storlek och olika klimatzoner.
88

 Ett exempel på datorspel med flera 

klimatzoner är Morrowind och The Sims. Forskaren Espen Aarseth har analyserat 

datorspelet Morrowind som är ett s.k. icke-linjärt och anser att detta datorspel är inte 

möjligt att tillämpa i undervisningen.
89

 Gustav och Magnus anser att: ”det är viktigt att 

lärarna använder olika medier för att det gör lektionerna intressantare”.
90

 

 

Alla fyra elever har ett intresse för datorspel och spelar upptill flera timmar per dag. Att 

spela datorspel flera timmar per dag är inte hälsosamt även om det kan vara roligt.
91

 Av 

eleverna är det ingen som har direkta erfarenheten av att deras lärare har använt sig av 
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datorspel i undervisningen. Förför allt har deras lärare använt sig av film och 

skönlitterära verk i religionsundervisningen. Emma anser att datorspel är tidskrävande 

men låter oss ta del berättelsen i datorspelet. Film anser Emma är ett moment för 

avkoppling som är intressantare än att läsa i läroboken. Gustav menar på att: ”datorspel 

inte kan användas i undervisningen för att de är allt för tidskrävande”.
92

 Magnus 

hävdar att det finns datorspel som skulle kunna användas i framför allt historia 

undervisningen. En anledning till att historiska datorspelen skulle kunna användas är för 

att de är s.k. linjära datorspel. Eftersom de flesta historiska datorspel är linjära är de 

uppdelade i olika delar till skillnad från icke-linjera datorspel som Morrowind. 

 

Datorspel anser Magnus kan tillföra liknande information som finns i läroböckerna men 

på ett annorlunda tillvägagångssätt. Emma anser att datorspel ska användas i 

undervisningen men att det krävs att lärare har tillräckligt med kunskaper. Rasmus anser 

att: ”datorspel är framför allt intresseväckande liksom film”.
93

 Fördelarna med 

datorspel är att man får utökade kunskaper i framför allt engelska. Gustav menar på att 

det övergripande problemet är att lärarna inte ser möjligheterna. Datorspel hävdar 

Magnus kommer inte att användas i framtiden på grund av: ”lärarnas bristande 

tekniska kunskaper”.
94

 Film har såväl en underhållande funktion men datorspel är mera 

tidskrävande. Alla fyra eleverna menar på att det är framför allt strategispel som är 

lärorika till skillnad från actionspel. De linjära datorspelen skulle kunna tillämpas i 

undervisningen på grund av att dess händelseförlopp är uppdelad i olika delar. Medan 

datorspel som Morrowind är allt för tidskrävande. 

4.2.1 Delanalys 

Eleverna i denna studie har ett skeptiskt synsätt till användningen datorspel trots att de 

har ett eget intresse för datorspel. De anser att datorspel inte kommer till användningen 

på grund av lärarnas bristande kunskaper. Den andra utmärkande anledningen är 

tidsmässiga bristen som gör att lärorika icke-linjära datorspel inte kan komma till 

användning i undervisningen. Ett mönster som blivit tydligt är att eleverna betraktar de 

icke-linjära datorspel som mera intressanta och lärorika (se bilaga 2). Medan de linjära 

datorspelen anser eleverna skulle kunna tillämpas i undervisningen men är inte lika 

lärorika. Icke-linjära datorspel som exempelvis Morrowind tar ungdomar del av olika 
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klimatzoner och imponerade miljöer.
95

 Linjära datorspel som Medal of Honor skulle 

kunna framför allt tillämpas i historia undervisningen. Fördelarna med de linjära 

datorspelen är att handlingen är uppdelad i olika delar. Att endast utföra delar av 

datorspel som Medel of Honor är mindre tidskrävande. Framförallt eleverna Gustav och 

Magnus påpekar att problematiken med linjära datorspel trots att de är mindre 

tidskrävande är de mindre lärorika. Alla fyra elever anser att linjära datorspel skulle 

kunna komma till användning framför allt inom historieundervisningen. Skolverket har 

såväl insätt möjligheterna med de historiska datorspel, framför allt de s.k. 

strategispelen. Historiska strategispel som Europa Universails och Age och Empires har 

enligt skolverket pedagogisk potential.
96

 I denna studie har såväl eleverna hävdat att det 

är de icke-linjära datorspel som är lärorika exempelvis Europa Universalis och The 

Sims men tidskrävande.
97

 Linjära datorspel har utifrån elevernas synsätt ett mera fokus 

på våldet som exempelvis Battlefield 1942 och Medal of Hanor. Det är särskilt 

datorspelet The Sims som eleverna ansåg var lämpligt att tillämpa i 

religionsundervisningen men det är ett allt för tidskrävande datorspel (se bilaga 2). 

 

Fördelarna med datorspel som eleverna framför är att man lär sig det engelska språket 

under tiden man spelar. Eleverna är medvetna om att både datorspel och film har en 

underhållande funktion. Film är mindre tidskrävande något som gör det till ett mera 

användbart i religionsundervisningen. Ett datorspel som eleverna anser på grund av 

tidsbrist inte kan användas i religionsundervisningen är The Sims. Anledningarna till att 

datorspel The Sims har potential att användas i undervisningen är för att datorspelet inte 

har något särskilt mål, utan i The Sims skapar spelaren andra avatarer. Även Skolverket 

anser att detta datorspel kan användas som diskussionsunderlag i framför allt 

religionsundervisningen.
98

 The Sims har potential att användas i religionsundervisningen 

både som datorspel och visuell hjälpmedel. Enligt forskaren Linderoth är The Sims 

speciellt intressant utifrån ett genusperspektiv.
99

 Eleverna i denna studie har inte några 

erfarenheter av att lärare har tillämpat datorspel i undervisningen. Kommersiella 

datorspel betraktar eleverna som underhållande och delvis lärorika. Framför allt 

strategispel betraktas av eleverna som lärorika medan actionspel har endast en 

underhållande funktion. Datorspels potential anses framför allt vara intresseväckande 
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medan film anses som ett moment för avkoppling som är intressantare än att läsa i 

läroboken. Ett återkommande mönster i intervjusvaren är att eleverna betraktar det 

visuella moment som film i undervisningen som en tid för avkoppling (se bilaga 2). 

4.3 Datorspels pedagogiska potential och problem i religionsundervisningen 

I denna del kommer intervjusvaren från både eleverna och lärarna att redogöras följt av 

en delanalys. 

 

Utifrån lärarnas perspektiv anser de själva att det är framför allt för lite lektionstid för 

att datorspel ska kunna användas i undervisningen. Datorspel är allt för tidskrävande för 

att de ska kunna tillämpas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.
100

 Alla lärare 

använder sig av någon form av media dagligen och framför allt är film är ett 

återkommande pedagogisk verktyg. Anledningen till att film är ett mera vanligt 

pedagogisk verktyg är för att det är lättillgängligt. Framför allt två av lärarna Moa och 

Markus anser att: ”datorspel har potentialen att bli ett användbart verktyg i 

undervisningen”.
101

 Per och Karl är mera skeptiska till datorspel tillämplig av datorspel 

i undervisningen, film betraktas av dessa två lärare som ett mera praktiskt hjälpmedel 

medan datorspel är mestadels underhållning. 

 

Fördelarna som lärarna betraktar med datorspel är att eleverna tar del av information på 

ett annorlunda tillvägagångssätt. Till skillnad från film observerar eleverna endast 

handlingen utan i datorspel är de en del av berättelsen. Markus som har tillämpa 

datorspel i undervisningen anser att pedagogisk anpassade datorspel som hans elever 

tog del av var alldeles för ointressanta. I gymnasieskolan ser lärarna främst möjligheten 

att använda datorspel som ett visuellt hjälpmedel med Walkthrough. Nackdelen med 

Walkthrough är att det är inspelat material ifrån datorspel och har liknande funktioner 

som film.
102

 Datorspel betraktas av lärarna allt för tidskrävande medan film och 

skönlitterära verk är mera praktiska att tillämpa i undervisningen. En risk med att 

tillämpa datorspel undervisningen är att eleverna lär sig mera om datorspelet regler och 

inte tar del av miljön som de befinner sig inom. Anledningen till att lärarna inte har 

tillämpat något kommersiellt datorspel för att de inte har vågat av flera orsaker. Lärarna 

anser att datorspel har möjligheter att användas i undervisningen men endast som ett 

visuellt hjälpmedel. 
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Utifrån elevernas synsätt är framför allt tidsbristen i religionsundervisningen som utgör 

problematiken. Eleverna ger ett flertal exempel på datorspel som skulle kunna användas 

som ett underlag för diskussion. Eleven Gustav är skeptiska till användningen av 

datorspel i skolan för att: ”lärarna inte ser möjligheterna med datorspel”.
103

 Lärarnas 

kunskaper och intresse om datorspel anses vara bristande som försvårar tillämpningen 

av datorspel i undervisningen. Ett återkommande mönster som nämndes tidigare är att 

eleverna betraktar visuella moment i undervisningen som något en tid för avkoppling. 

Eleverna betraktar en del datorspel som lärorika medan andra framför allt actionspel 

som mestadels underhållande. 

 

Eleverna betraktar framför allt de linjära datorspel som tillämpliga i undervisningen. 

Anledningarna till detta är enligt eleverna att de linjära datorspels är uppdelade i olika 

delar som är mindre tidskrävande än icke-linjära datorspel. Inom 

religionsundervisningen anser eleverna att icke-linjära datorspel kan användas men 

mestadels som ett underlag för diskussion. Kommersiella datorspel anses av lärare vara 

svåra att tillämpa i undervisningen för att de inte är anpassade för lärande utan för 

underhållning. Eleverna är medvetna att både film och datorspel har framför allt en 

underhållande funktion. Enligt eleverna Emma och Gustav är problematiken mestadels 

tidsbristen som försvårar tillämpningen av datorspel i undervisningen. Eleverna 

kritiserar lärarna för deras bristande intresse för att tillämpa datorspel i undervisningen. 

Läraren Moa har inte vågat tillämpa datorspel i undervisningen trots att hon har ett 

intresse och ser potentialitet med att tillämpa datorspel i undervisningen.
104

 

4.3.1 Delanalys 

Datorspel har utifrån både lärarnas och elevernas perspektiv potential att tillämpas i 

undervisningen. Ett datorspel som eleverna anser har potential att tillämpas i 

religionsundervisningen som ett visuellt hjälpmedel är The Sims (se bilaga 2). Detta 

datorspel är även rekommenderad av skolverket som ett användbart underlag för 

diskussion.
105

 Forskaren Linderoth diskuterar även detta datorspel i boken 

Datorspelandets dynamik. Linderoth anser att det är framför allt genusperspektivet som 

är intressant att använda som underlag för diskussion i undervisningen.
106

 Eleverna 
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anser även att de historiska datorspelen såväl kan komma till användning i 

undervisningen (se bilaga 2). Framför allt nämns datorspel som Battlefield 1942 och 

Medal of Hanor men som eleverna ansågs var inte speciellt lärorika. Strategispelen som 

Europa Universails och Age och Empires ansåg eleverna var mera lärorika men 

problematiken är att dessa datorspel är allt för tidskrävande. Att det historiska 

strategispelet Europa Universails har pedagogiska potentialer anser även skolverket.
107

 

Problematiken som både elever och lärare framför är tidsbristen som försvårar 

tillämpningen av datorspel i undervisningen. 

 

Återkommande synsätt hos både lärare och eleverna är att datorspel har i nuläget endast 

potentialitet att användas som ett visuellt hjälpmedel. Lärarinna Moa anser att det kan 

göras genom att använda sig av s.k. Walkthrough.
108

 Walkthrough är inspelat material 

ifrån datorspelet som möjligtvis skulle kunna användas som underlag för diskussion i 

undervisningen. Riskerna är för tillfället allt för stora för kommersiella datorspel ska 

tillämpas i undervisningen. Framför allt betonas risken med att eleverna lär sig mera om 

datorspelet regler och inte tar del av information, miljön eller sammanhanget som de 

befinner sig inom. Linderoth framför även denna risk i sin avhandling Datorspelandets 

mening ifrån 2004.
109

 Ett återkommande mönster är tidsbristen som både lärare och 

eleverna anser försvårar tillämpningen av datorspel i undervisningen (se bilaga 2). 

 

Läraren Markus har tillämpat datorspel men anser: ”att pedagogiskt datorspel är allt för 

ointressanta”.
110

 För tillfället anser Markus att det är lämpligare att tillämpa film i 

undervisningen. Datorspel är tidskrävande oavsett om det är en s.k. linjär eller icke-

linjär datorspel. Framför allt har eleverna betraktat att linjära datorspel har större 

potential att användas i undervisningen (se bilaga 2). Datorspel som är icke-linjära 

exempelvis Morrowind är mindre lämpliga för att de är mera tidskrävande. Forskaren 

Espen Aarseth anser såväl att icke-linjära datorspel som Morrowind är allt för 

tidskrävande. Aarseth menar på att icke-linjära datorspel är mera intressanta för 

ungdomar på grund av imponerande miljön inom datorspelet.
111

 Datorspel som 

Morrowind är intressant för att de kan spelas om utan att upplevas som trista. 

Anledningarna till att datorspel som Morrowind inte upplevs som trista om de spelas är 
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på grund av dess imponerande miljö och olika klimatzoner.
112

 För att datorspelet ska 

vara möjligt att tillämpa i undervisningen anser både lärare och eleverna att datorspelen 

måste vara lättillgängliga. Onlinespel är lättillgängliga något som medför att det finns 

möjligheten att använda datorspel i undervisningen. Problematiken med datorspel 

oavsett om de är lättillgängligt eller inte är tidsbristen inom religionsundervisningen (se 

bilaga 2). Eleverna betraktar visuella moment som en möjlighet för avkoppling, något 

som inte är avsikten med att tillämpa film eller datorspel i undervisningen. Läraren 

Markus och Moa anser att: ”datorspel kan tillföra liknande information som finns i 

böcker men på ett annorlunda tillvägagångssätt”.
113
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5. Slutsatser 

Denna studie tog del av både lärarnas och elevernas uppfattningar samt tidigare 

erfarenheter av datorspel i undervisningen. Lärarnas och elevernas intervjusvar var 

oförväntad. Endast en av fyra lärare hade tillämpat datorspel i undervisningen medan 

hos eleverna var det ingen som hade erfarenheter av att deras lärare hade tillämpat något 

datorspel i undervisningen. En del intressanta mönster framkom i både lärarnas och 

elevernas synsätt om datorspel pedagogiska potentialer. Det som framkommer ifrån 

lärare är att de inte alltid vågat tillämpa datorspel i undervisningen. För att andra lärare 

är skeptiska till användningen av datorspel som ett pedagogiskt verktyg. 

 

Andra anledning till att datorspel inte har tillämpats i skolan är att film och skönlitterära 

verk är ett mera praktiska verktyg. Skönlitterära verk och film är lättillgängligt för lärare 

och mindre tidskrävande. Läraren Markus var den enda som hade erfarenheten av att 

tillämpa datorspel i undervisningen.
114

 Datorspel som Markus hade tillämpat i 

undervisningen var ”Global Palestine” och ”Playing history” som är två pedagogiskt 

anpassade datorspel. Markus erfarenheter var att dessa datorspel är användbara men 

även där ansåg eleverna att dess datorspel var ointressanta. Framför allt framkommer 

det att lärarna var intresserade av att tillämpa datorspel i undervisningen men endast 

som ett visuellt hjälpmedel. 

 

Datorspel ä möjligt att tillämpa likt film i religionsundervisningen. De s.k. Walkthrough 

kan vara användbara i religionsundervisningen. Framför allt anser Moa och Markus att 

Walkthroughs ifrån icke-linjära datorspel har potential att tillämpas i undervisningen.
115

 

Alla fyra lärare anser att riskerna med att tillämpa datorspel är allt för stora. En risk med 

att tillämpa kommersiella datorspel är att eleverna lär sig mera av datorspelets regler 

och inte tar del av sammanhanget som de befinner sig inom. Forskaren Linderoth 

framför även detta argument i sin avhandling Datorspelandets mening ifrån 2004.
116

 

 

Eleverna i denna studie är skeptiska likväl lärare till att tillämpa datorspel i 

undervisningen. Visuella moment i undervisningen anser eleverna är såväl en tid för 

avkoppling från undervisningen.
117

 Ett mönster utifrån den ”personliga tabellen” är att 
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eleverna anser att s.k. linjära datorspel har potential att användas i undervisningen för 

att handlingen i datorspelet är uppdelad i olika delar. Datorspel som är icke-linjära som 

Morrowind är allt för tidskrävande för att tillämpas i religionsundervisningen. Ett 

alternativ är att använda icke-linjära datorspel som ett visuellt hjälpmedel i 

undervisningen. 

 

Datorspelet The Sims anser eleverna kan tillämpas i religionsundervisningen som ett 

underlag för diskussion. Linderoth anser att datorspelet The Sims är ett intressant 

datorspel att diskuterar utifrån ett genusperspektiv.
118

 Datorspelen fördelar anser 

eleverna är att de är intresseväckande och lärorikt. Framför allt anser eleverna att de 

icke-linjära datorspelen som är mera tidskrävande är lärorika. Ett icke-linjärt datorspel 

är intressant framför allt på grund av dess imponerande miljö som består av städer, 

underjordiska gruvor, byar som i exempelvis Morrowind. Eleverna anser att linjära 

datorspel är mindre tidskrävande, mera tillämpbara men inte lika lärorika som icke-

linjära datorspel. Lärarna anser att icke linjära datorspel framför allt strategispel har 

potential att tillämpas i undervisningen. Problematiken med icke linjära datorspel 

framför allt strategispel är att de anses både av lärare och eleverna vara allt för 

tidskrävande. Icke linjära datorspel har potential att tillämpas som visuellt hjälpmedel 

och underlag för diskussion i undervisningen. 

 

I intervjusvaren är både lärarna och eleverna överens om att datorspel har potential att 

tillämpas i undervisningen men då krävs det att datorspelen ska vara lättillgängliga 

online. Ett kvarstående problem som lärare och eleverna framhäver är tidsbristen inom 

religionsundervisningen som försvårar tillämpningen av datorspel i undervisningen (se 

bilaga 2). Lärarna anser att fördelarna med datorspel är att de kan tillföra liknande 

information som finns i böcker men på ett annorlunda tillvägagångssätt. En del 

kommersiella datorspel kan inte användas för att spelaren riskerar att få  

felaktig information. Information i skönlitterära verk och läroböcker är granskade och 

anpassade för undervisningen. 
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5.1 Diskussion 

Att tillämpa datorspel anses utifrån lärarna allt för riskabelt framför allt är 

informationen inte alltid korrekt i datorspelen. Eleverna risker därmed att få en felaktig 

bild av det förflutna. Kommersiella datorspel är inte anpassade för undervisningen där 

eleverna riskerar även att lära sig mera om datorspelets regler och inte tar del av 

sammanhanget som de befinner sig inom. Linderoth framför även dessa risker i sin av 

avhandling Datorspelandets mening ifrån 2004.
119

 Att tillämpa kommersiella datorspel 

har endast gjort av några forskare under 2003 på ett experimentstadium. Framför allt 

tillämpades datorspel World of Warcraft något som resulterade i att eleverna fick mera 

språkligt kunskaper.
120

 Ett problem är att inom läroplanen för religionsundervisningen 

nämns inte något om att datorspel ska tillämpas i undervisningen.
121

 Jämfört med 

läroplanen i svenska undervisningen uttrycks det mera tydligt att film och annan media 

ska tillämpas. 

 

Ett återkommande problematiken är tidsbristen i religionsundervisningen som försvårar 

tillämpningen av datorspel. Framför allt kan datorspel användas som ett visuellt 

hjälpmedel. Eleverna betraktar framför allt de icke-linjära datorspelen som mera 

lärorika och intressanta. Forskaren Espen Aarseth har analyserat olika datorspel och 

bekräftar att s.k. icke-linjära datorspel är intressanta för deras imponerande storlek med 

olika klimatzoner som exempelvis Morrowind.
122

 Medan linjära datorspel har samma 

struktur något som gör att den upplevs oftast som trist de spela om.
123

 Framför allt anser 

eleverna att icke-linjära datorspel kan tillämpas i religionsundervisningen som ett 

underlag för diskussion. 

 

Datorspel kan användas som visuellt hjälpmedel igenom att tillämpa Walkthroughs som 

ett underlag för diskussion. Inom datorspelet Europa Universalis 3 är det möjligt att ta 

del av konflikten mellan Danmark och Sverige om Skåne. Europa Universails 3 som är 
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ett strategispel kan var ett användbar visuellt hjälpmedel i undervisningen för att utöka 

eleverna förståelse för konflikten om Skåne.
124

 

 

Återkommande mönster i denna studie var även att eleverna betraktade visuella moment 

som en tid för avkoppling. Lärarna anser att visuella moment är ett tillvägagångssätt att 

låta eleverna ta del av liknande information som finns i skönlitterära verk. Datorspel 

skiljer sig från film där eleverna endast observerar handlingen utan i datorspel är de en 

del av berättelsen. Film är mindre tidskrävande, lättillgängligt och anses därför även 

vara ett mera användbart verktyg i undervisningen. Datorspel behöver vara 

lättillgängliga om de ska vara möjliga att tillämpa i undervisningen. Oavsett om 

datorspelet är linjärt eller icke-linjärt är de allt för tidskrävande för att tillämpas i 

undervisningen. 

 

Denna studie har visat på att datorspelet pedagogiska potentialer är begränsade till att 

vara endast ett visuellt hjälpmedel i undervisningen. Andra studier har också visat att 

datorspels potential är begränsade, framför allt har denna studie tillför insikt om att 

eleverna anser att de icke-linjära datorspelen är lärorike men allt för tidskrävande för att 

tillämpas i undervisningen. I tidigare studie har det inte framkommit att eleverna anser 

att linjära datorspelen eventuellt kan tillämpas men att de inte är lärorika. Andra studie 

som Teaching with games har fokuserat på att framföra de tekniska bristerna.
125

 En 

lärare har såväl inte vågat tillämpa datorspel i undervisningen. Orsakerna är till detta 

beror på att att andra lärare är mera skeptiska till tillämpningen av datorspel i 

undervisningen och skulle betrakta det som ”fånigt”. Till skillnad från andra studier har 

denna studie även tagit del av en lärares synsätt som har erfarenheter av att tillämpa 

datorspel i undervisningen. Datorspel är för tillfället allt tidskrävande för att kunna 

tillämpas i religionsundervisningen, endast som ett visuellt hjälpmedel för 

diskussionsunderlag. 
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5.2 Slutord 

I denna studie undersöktes lärarnas och elevernas uppfattning och erfarenheter av 

datorspel i religionsundervisningen. Datorspelens pedagogiska potential är begränsade 

och både lärare respektive elever är skeptiska till tillämpningen av datorspel i 

undervisningen. Det är framför allt datorspelet The Sims som eleverna anser har 

potential att tillämpas inom religionsundervisningen. Datorspelets pedagogiska 

potentialer är begränsade till att vara ett visuellt hjälpmedel i undervisningen. En central 

problematik är tidsbristen inom undervisningen som komplicerar tillämpningen av både 

linjära och icke-linjära datorspel. Eleverna och lärarna anser att icke linjära datorspel 

framför allt strategispel har potential att tillämpas i undervisningen. Icke linjära 

datorspel har potential att tillämpas som ett visuellt hjälpmedel. Problematiken med icke 

linjära datorspel som både framförs av lärare och elever är att de anses vara allt för 

tidskrävande för att tillämpa i undervisningen. 
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6.4 Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide – lärare 

Utgångspunkter inför intervjun 

 Information av undersökningen 

 Inspelning av intervju  

 Forskningsetiska principer 

 

1. Religionsämnet i gymnasieskolan  

Vilka olika medier använder du inom religionsundervisningen? Är det angeläget att 

använda datorspel i religionsundervisningen? 

 

2. Användningen av datorspel  

Hur motiverar du valet att använda datorspel som ett pedagogiskt hjälpmedel? I vilken 

undervisningssituation har du använt använda datorspel? 

När var det senast som du använde dig av datorspel i undervisningen? Hur brukar du 

tillämpa datorspel i undervisningen? Varför? 

 

3. Datorspels pedagogiska potentialer 

Vilka fördelar ser du med användningen av datorspel i undervisningen? Finns det 

tillräckligt med lektionstid för användningen av datorspel i undervisningen? Har du 

tillräckligt med kunskaper för att kunna använda datorspel i undervisningen? 

 

Vad anser du att datorspel kan tillföra som inte andra läromedlen gör? Vilka fördelar 

finns det med pedagogiska anpassade datorspel? Vilka fördelar finns det med 

kommersiella datorspel? 

 

4. Problematiken med tillämpningen av datorspel 

Vad finns det för problem med tillämpningen av datorspel i undervisningen? Vilka 

nackdelar finns det med att tillämpa pedagogisk/kommersiella datorspel i 

undervisningen? 

 

5. Övrigt 

Vilka erfarenheter har dina elever av datorspel? Vilket datorspel anser du är användbara 

i undervisningen? Varför? 
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Intervjuguide – eleverna 

 

Utgångspunkter inför intervjun 

 Information av undersökningen 

 Inspelning av intervju 

 Forskningsetiska principer 

 

1. Religionsämnet i gymnasieskolan 

Hur stor inflytande anser ni att ni har över undervisningens form och planering? Vilka 

undervisningsformer anser ni är ofta återkommande i undervisningen? Anser ni att det 

viktigt med att använda olika medier i undervisningen? Varför? 

 

2. Användningen av datorspel 

Har ni ett intresse i datorspel? Har ni några erfarenheter med att arbeta med datorspel i 

skolan? I vilket moment har ni använt er av datorspel i undervisningen? När använde ni 

senast datorspel i undervisningen? Var det lärorikt? 

 

3. Datorspels pedagogiska potentialer 

Hur kan man använda datorspel i undervisningen? Kan ett datorspel tillföra något som 

andra läromedel inte gör? Vilka fördelar finns det med att använda datorspel i 

undervisningen? 

 

4. Problematiken med tillämpningen av datorspel 

Vilka problem ser ni med användningen av datorspel i undervingen? Vilka nackdelar 

finns det? Vilka nackdelar finns det med att tillämpa datorspel i undervisningen? 

 

5. Övrigt 

Vilka kunskaper i datorspel uppfattar ni att era lärare har? Vilket datorspel anser ni är 

användbara i undervisningen? Varför? 

 

 

 

 

 

 



42 

 

6.5 Bilaga 2. Personlig tabell 

 

Intervjuguide 

(se bilaga 1) 

1. Religionsämnet 

i gymnasieskolan 

2. Användningen 

av datorspel 

3. Datorspels 

pedagogiska 

potentialer 

4. Problematiken 

med tillämpningen 

av datorspel 

5. Övrigt 

Elever Emma anser att 

skönlitterära verk är 

något som hon anser är 

lärorikt medan film är 

ett moment för 

avkoppling 

Gustav anser att det 

övergripande 

problemet är att 

lärarna inte ser 

möjligheterna 

Datorspelet The 

Sims ansåg 

Gustav och 

Rasmus som 

lämpliga att 

tillämpa i 

religionsundervis

ningen 

Emma och Gustav anser 

att datorspel är allt för 

tidskrävande. Magnus 

anser att problematiken 

är såväl lärarnas 

bristande tekniska 

kunskaper  

Strategispelen som 

The Sims ansåg 

eleverna har 

potential att 

tillämpas i 

undervisningen 

 Rasmus anser att 

användningen av olika 

medier är betydelsefullt 

för att lektioner ska blir 

mera intressanta 

Gustav anser att 

datorspel inte kan 

användas i 

undervisningen för att 

de är allt för 

tidskrävande 

Datorspelets 

potential anses 

framför allt av 

Gustav att vara 

intresseväckande 

Framför allt Emma och 

Magnus betraktar visuella 

moment som en 

möjlighet för avkoppling 

 

Magnus anser att 

Europa Universails 

har potential att 

tillämpas i 

undervisningen 

Lärare Per och Karl har inom 

sin undervisning 

mestadels använt sig av 

skönlitterära verk och 

dokumentärfilmer 

Per och Karl menar 

på att film är ett mera 

praktisk användbart 

verktyg i 

undervisningen med 

datorspel är mestadels 

underhållande  

Moa anser att 

datorspel som 

visuellt 

hjälpmedlen 

skulle kunna 

tillämpas, med 

hjälp av s.k. 

Walkthrough 

Markus anser att de 

pedagogiska anpassade 

datorspel är allt för 

ointressanta för en del 

elever  

Datorspelet Europa 

Universails anses av 

Moa och Markus har 

potential att 

tillämpas i 

undervisningen 

 Moa och Markus anser 

att det finns möjligheter 

att använda datorspel i 

undervisningen framför 

allt som visuellt 

hjälpmedel  

Moa har inte vågat 

använda datorspel är 

för att hennes 

kollegor är skeptiska 

till att använda 

datorspel i 

undervisningen 

Alla fyra lärare 

anser att 

fördelarna med 

datorspel är att 

eleverna tar del 

av information på 

ett annorlunda 

tillvägagångssätt 

Datorspel på 

gymnasienivå anser 

Markus och Karl inte är 

lämpligt att tillämpa på 

grund av tidsbristen 

Per och Karl anser 

att skönlitterära verk 

ska tillämpas i 

undervisningen 

 Moa anser att lärare 

framför allt använder 

sig av film i 

undervisningen och att 

ett fåtal lärare tillämpar 

datorspel  

Markus har tillämpat 

datorspelen ”Global 

Palestine” och 

”Playing history” 

Datorspel anses 

av Moa och 

Markus vara 

framför allt 

intresseväckande 

Per och Karl menar på att 

datorspel är ett mindre 

praktisk verktyg i 

undervisningen  

Moa anser att 

datorspel måste vara 

lättillgängliga online 

om de ska kunna 

tillämpas  
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6.6 Bilaga 3. Begreppsförklaringar 

Avatar: I datorspel är avatar en fiktiv person som för användare utgör ”jag” i 

datorspelet. I en del datorspel kan man konstruera egna avatarer medan det i några andra 

finns förkonstruerade avatarer. 

 

Actionspel: är en datorspelsgenre, som omfattar datorspel som fightingspel, skjutarspel 

och plattformsspel. I actionspel kontrollerar spelare en avatar och styr den genom banor 

i datorspelet. 

 

First person shooter (FPS): förstapersonsskjutspel eller FPS, är en datorspelsgenre där 

datorns bildskärm motsvarar spelfigurens synfält. 

 

Icke-linjära datorspel: Inom datorspelet ställs spelaren inför utmaningar som slutföras i 

ett antal olika följder. I ett icke-linjärt datorspel har spelaren stor frihet, till exempel kan 

spelet tillåta flera spelsekvenser som avslutar spelet. Ibland kallas icke-linjära datorspel 

för open-ended eller sandbox för att det ibland finns olika vägar till spelets mål. 

 

Open-ended eller sandbox: Några icke-linjära datorspel erbjuder även ett s.k. sandbox 

mode där spelaren utforskar en open world-miljö som inte är sammanbyggd med spelets 

huvudsakliga uppgift. 

 

Klimatzoner: I icke-linjära datorspel förekommer flera klimatzoner en form av open 

world-miljö som inte är sammanbyggd med spelets huvudsakliga uppgift. 

 

Linjära datorspel: Datorspel där banor eller handlingen är konstruerade så att spelaren 

möter förutbestämda svårighet i en bestämd ordning. 

 

LAN (Local Area Network): LAN är ett lokalt nätverk och betraktas som ett nätverk 

begränsat till en byggnad. 

 

Strategispel: Ett datorspel där spelaren använder sig av strategiskt tänkande. I real-time 

strategispel (RTS) är tiden av central relevans. Där pågår spelet under en avgränsad 

tidsperiod i exempelvis datorspel som Europa Universalis och Age of Empires. 

 

Walkthrough: består av inspelat material ifrån tidigare spelare. Walkthrough är en form 

av strategiguide. 


