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Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring användningen av digitala spel i 

fritidshemsverksamheten. Då barn och vuxna inte delar samma syn på digitala spel blir det 

svårt att bestämma om det är något som kan eller inte kan användas inom 

fritidshemsverksamheten. Vår studie utgick från ett sociokulturellt perspektiv för att se 

om det finns möjligheter att använda sig av de digitala spelen inom 

fritidshemsverksamheten och i så fall till vad. Vi ser även till ett barns perspektiv för att 

försöka förstå deras syn av de digitala spelen. Vi har frågat både barn och lärare hur och 

varför de använder digitala spel. Vi har valt att använda oss av en omgjord variant av ”walk 

and talk” och samtalspromenader, vi benämner detta play-and-talk med barnen och 

intervjuer med lärarna. Studien visar att det finns flera användningsområden för digitala 

spel men att det även finns negativa följder av dess användning. Till exempel nämnde 

deltagande i studien att det är bra för språkutveckling och sociala interaktioner. 

Vår studie utgår från följande syfte och forskningsfrågor: 

 
Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring användningen av digitala spel i 
fritidshemmets verksamheten. 
 

 Vilka för- och nackdelar finns med att använda digitala spel inom 
fritidshemsverksamheten? 

 

 Hur beskriver lärare digitala spel i fritidshemsverksamheten? 
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1 Inledning 

Vår studie är gjord kring digitala spel i fritidsverksamheten då vi upplever att det finns 

olika uppfattningar bland lärare om hur digitala spel bör användas. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett flera situationer där lärare i 

fritidshemsverksamheten inte vet hur de ska förhålla sig till digitala spel. Till exempel 

pågår diskussioner om vilka spel som får spelas, hur länge barnen får spela och lärare 

undrar varför barnen ska spela. På fritidshem ser vi också en ökad användning av 

digitala spel bland barnen samt konversationer mellan barnen om digitala spel. Vi 

väljer därför att undersöka detta utifrån både barn och vuxna. Vår studie riktar sig 

främst till lärare i fritidshem men också andra lärare, då det under fritidshemstiden 

finns som mest tid för att använda digitala spel men även till andra lärare då det kan 

användas under hela skoldagen. 

Digitala spel i alla dess former blir allt vanligare och vanligare i vår vardag. Idag skriver 

nyhetssidor frekvent om digitala spel och dess påverkan på vår kultur och vårt 

samhälle. Som exempel skriver Aftonbladet (2015) en artikel om hur man i USA 

använder dataspel för att rekrytera barn till deras armé som piloter för stridsrobotar. 

Vidare rapporterar Dagens nyheter (2016) om en studie vid Karlstad universitet där 

barn i årskurs nio skriver bättre uppsatser på engelska tack vare att de spelar mycket 

dataspel. I januari publicerade TV4 (2016) ett reportage om barn som spelar spel med 

tortyr och våldtäkt. I detta reportage så talar en lärare om hur ett väldigt populärt 

spel bland barnen har stora inslag av våld, sex och kriminalitet. Läraren och barnen på 

skolan beskriver hur spelet påverkar deras språk och lekar på rasterna. Barnen brukar 

leka att de är kriminella gäng med vapen och granater eller strippor med strippstång 

(TV 4, 2016).  I en rapport från SVT (2016) beskrivs hur barn väljer att spela spel under 

sommarlovet istället för att vara ute i solen eller leka med sina vänner. I samtal med 

föräldrar har SVT upptäckt att många föräldrar känner sig maktlösa inför sina barns 

spelvanor och är oroliga för beroenden.  

Därför funderar vi på om digitala spel är något som då ska plockas in i 

skolverksamheten eller får det endast negativa följder på barns beteende och de blir 

stillasittande?  
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Även på Skolverkets hemsida publiceras artiklar, rapporter och inlägg kring digitala 

spels användning i skolverksamheten. Lozic (2016) skriver om forskningens vändning 

från en negativ till positiv syn och hur forskare under 2000-talet ser positivt på 

dataspelens påverkan på barn. Lärare uppmanas att se de pedagogiska möjligheterna 

i dataspel och bli inspirerade av dem. Vidare skriver Lozic om exempel på pedagogiska 

aspekter i dataspelen som lärare skulle kunna använda sig av.  En skolenhet berättar 

om hur de fick önskningar av flera barn att börja arbeta med värdegrundsfrågor 

gällande källkritik, nätuppförande och datorer. Lärarna i verksamheten har fått 

positiva resultat bland barnen och barnen har lyckats skapa nya vänskapsrelationer i 

barngruppen (Lozic, 2016).Dessa förfrågningar från barn har vi också sett under våra 

verksamhets förlagda utbildningar. 

 

Då digitala spel används mer i samhället och allt fler ägnar tid åt det blir det ett sätt 

att uttrycka sig och förstå omvärlden (Forsberg Ahlcrona, 2013). Barn kan inspireras 

av spelen och då spelen ibland utspelar sig i realistiska miljöer kan det bli svårt att se 

en skillnad mellan det verkliga livet och spelet. Vi har även upplevt under våra VFU 

perioder att mycket kommunikation sker kring digitala spel och det är ett intresse hos 

många barn. Eftersom fritidshemmet ska ta vara på barnens intressen (Skolverket, 

2014) är det relevant att undersöka de digitala spelens användning i fritidshemmets 

verksamhet. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring användningen av digitala spel i 
fritidshemmets verksamheten. 
 

 Vilka för- och nackdelar finns med att använda digitala spel inom 
fritidshemsverksamheten? 

 

 Hur beskriver lärare digitala spel i fritidshemsverksamheten? 
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3 Teoretiska Perspektiv 

 

I vår studie har vi valt att utgå från Vygotskij’s teori, det sociokulturella perspektivet.  

Perspektivet innebär dels att lära med hjälp av medierande redskap samt genom 

interaktion och i samspel med andra och miljön. Interaktion, kommunikation och 

samspel är nycklar inom denna teori och hjälper oss att tillägna oss nya kunskaper och 

förstå omvärlden (Säljö, 2014).  Med mediering menar Säljö att människor använder 

olika redskap för att förstå sin omvärld, då pratar han både om språk och användning 

av olika redskap, dessa blir därmed medierande redskap människan använder för att 

tolka sin omvärld samt skaffa sig nya kunskaper. Med medierande redskap menas 

olika saker som kan användas för att kommunicera information, exempelvis datorer, 

surfplattor, smartboards även språket räknas in som medierande redskap (Säljö, 

2014). De digitala spelen kommer agera som medierande redskap i denna studie och 

kommer användas för att undersöka hur de skapar interaktion och samspel mellan 

barnen. Vi gör detta både genom intellektuella redskap såsom att reflektera över vad 

som sägs men även genom fysiska redskap, exempelvis ett tangentbord för att 

förmedla text. Dessa hänger samman och är en förutsättning för att förstå vår 

omvärld. De är kopplade till varandra och kan inte ses var för sig. Att se digitala spel 

inom denna studie som medierande redskap hoppas vi kommer bidra till en ökad 

förståelse för vad spelen för med sig in i verksamheten, både fördelar och nackdelar. 

Att få en bättre förståelse för detta kan skapa mer kunskap kring ämnet. Det blir då 

enklare att ta ställning till digitala spel som något accepterat eller inte accepterat 

samtidigt som kunskapen bidrar till en ökad medvetenhet om användningsområdena. 

Det sociokulturella perspektivet används för att observera hur barnen använder 

digitala spel inom verksamheten och vilka för- och nackdelar det kan ha. Säljö (2014) 

beskriver utifrån Vygotskij även den proximala utvecklingszonen och den kan påvisa 

hur barn kan lära sig mycket genom att interagera med varandra genom medierande 

redskap om det finns rätt förutsättningar. Den proximala utvecklingszonen stämmer 

överens med de användningsområden som studien undersöker när det gäller digitala 

spel genom att barnen kan komma längre i sin utveckling än vad de kan göra på egen 

hand genom de digitala spelen.  
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Fokus i studien kommer ligga på hur dessa medierande redskap används i 

verksamheten. Samhället blir mer tekniskt och i och med detta växer diskussionen 

kring digitala spel som medierande redskap. Då vi väljer att se de digitala spelen som 

medierande redskap får vi en syn på de digitala spelen som pedagogiska verktyg för 

lärande istället för att synen på spelen ligger som enbart nöje. Det blir då enklare att 

se kopplingar mellan spelen och vilka för- och nackdelar som kan finnas inom 

verksamheten. De medierande redskapen skapar en koppling mellan de spelande där 

barnen kan lära av och med varandra. Det blir en nyckel till att förstå vad de digitala 

spelen som finns idag kan användas till inom verksamheten. Kopplat till vårt syfte och 

våra forskningsfrågor i denna studie vill vi se hur de medierande redskapen används 

och vilket syfte de används. Finns det en medvetenhet hos lärare att använda dessa 

och hur ser barnen på användningen av dem? Perspektivet kopplas samman med att 

göra en kvalitativ studie och ur detta perspektiv försöker vi se möjligheter att använda 

digitala spel inom verksamheten.  

 

Barns perspektiv 

Barns perspektiv är något vi kommer se som centralt då vi tolkar och vill visa barns 

berättelser om de digitala spelen och hur de kan användas i fritidsverksamheten. Med 

barns perspektiv kan vi försöka inta deras syn på digitala spel och om de tillägnar sig 

nya kunskaper eller värderingar som gör det lämpligt att användas inom 

verksamheten. Med barns perspektiv menar vi att sätter fokus på vilken betydelse 

digitala spel har för barn och varför de väljer att spela dessa (Aarsand & Evaldsson 

2011). Det finns två tätt sammankopplade men ändå olika perspektiv när det gäller 

barn. Barnperspektivet används av vuxna för att se till barnens bästa men barns 

perspektiv används för att försöka förstå hur barnen ser på ämnet som undersöks. 
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3.1 Begreppsförklaring 

 

 Digitala spel – Spel som spelas på en dator, genom telefon eller surfplatta samt 

via en spelkonsol kopplat till en TV, vanligast Xbox 360 eller playstation 3.  

 Massive Multiplayer Online Game “MMOG”– Ett spel som spelas genom 

internet med flera hundra deltagare samtidigt på en och samma karta eller 

inom samma spel. 

 Cyber-bullying – Nätmobbning. Anses vara systematiska trakasserier och 

angrepp mot en individ genom sociala medier. Kan även ske genom digitala 

spel där internet uppkoppling och chatt möjligheter finns. 

 Cyber-victimization – Att göra andra människor till ett offer genom olämplig 

användning av information över kommunikationsteknologi som datorer, 

surfplattor eller telefoner genom chattfunktioner. Informationen anses 

vanligtvis vara texter, bilder eller videoklipp. 

 Agario – Ett spel som går ut på att äta sin cell så stor som möjligt genom att 

föra sin större cell över en mindre cell och då ”äta upp” den mindre. Man styr 

sin cell med musen genom att dra den i olika riktningar. Spelet spelas 

tillsammans med andra spelare online (Miniclip SA, 2015). 

 Party – I de digitala spelen skapas ibland ett party. Detta innebär att de som 

spelar skapar en grupp som de sedan spelar i. Gruppen skapas virtuellt genom 

en funktion i spelet och gör att gruppen kan hålla bättre koll på varandra eller 

hålla ihop under spelets gång.  

 Online – Spela spel eller surfa, allt som sker på internet sker online. 

 Internet café – En lokal med datorer uppkopplade till ett Lokalt nätverk (LAN) 

som skapar möjligheten att spela mot varandra i lokalen. Datorerna har flera 

spel och är även kopplad till internet vilket gör det möjligt för de spelande att 

komma dit och spela andra spel online. 

 MovieStarPlanet ”MSP” – Detta är en blandning av ett digitalt spel och ett 

forum för barn att umgås digitalt i. Barnen skapar en karaktär som de ska ta 

hand om i spelet och sen kan de chatta med andra barn som också spelar. 
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Enligt den officiella hemsidan går spelet ut på sociala interaktioner och 

kunskap om det engelska språket (MovieStarPlanet, 2012). 

 Just Dance – Just Dance serien är ett digitalt spel som kommer med en ny 

utgåva varje år. Spelet fokuserar på att dansa till instruktionerna på skärmen. 

Låtarna uppdateras och därför kommer en ny utgåva varje år (UBISOFT 

ENTERTAINMENT, 2014). Danserna finns i olika svårighetsgrader och spelarna 

får poäng på deras prestationer. Spelet registrerar spelarens rörelser genom 

moderna spelkonsoler som kan känna av personers rörelser framför dem 

genom sensorer och handkontroller. 

 

4  Tidigare Forskning 

 

Det finns en rad tidigare forskning om ämnet digitala spel, dess användning samt 

positiva och negativa effekter. Liu, Schad och Kuschpel (2015)  genomförde forskning 

som nyligen publicerades för att undersöka om digitala spel kunde påverka 

ungdomars förmåga kring beslutstagande. Deras forskning visar att när barnen fick 

spela digitala spel under raster eller pauser mellan aktiviteter där de ställdes inför ett 

problem med beslutstagande så varierade resultaten mycket. De mätte först 

ungdomars mentala kapacitet att hantera information och minnas den korrekt genom 

psykologiska tester. Därefter utförde de en rad tester med problemformuleringar och 

beslutstagande. Mellan testerna fick ungdomarna spela digitala spel. Ungdomar som 

hade begränsad kapacitet att hantera information och minnas den, påverkades 

negativt av digitala spel och deras resultat blev bristande i beslutstestet. Ungdomar 

med en förmåga att hantera mycket information och minnas den, påverkades dock 

inte av digitala spel och presterade likvärdigt i testerna (Liu, Schad & Kuschpel, 2015). 

Deras forskning visar även att digitala spels påverkan varierar kraftigt från person till 

person. Deras antagande om att digitala spel negativt påverkar ungdomars förmåga 

att ta beslut för att lösa problem kunde inte bevisas, men de kunde visa att digitala 

spel påverkar ungdomar olika beroende på deras mentala kapacitet.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten att barn som redan har svårigheter att 

koncentrera sig i skolan eller svårt att hantera mycket information missgynnas av 

digitala spel. Barn som redan kan hantera mycket information är opåverkade enligt 

studien. Målet med studien var att visa digitala spels negativa påverkan enligt Liu, 

Schad och Kuschpel (2015). Genom att de redan haft en negativ utkomst som 

ambition kan validiteten i studien ifrågasättas. Enligt dem själva kunde de inte 

bekräfta de negativa effekterna av digitala spel till den grad de själva ville och detta 

gör att studien kan ifrågasättas ytterligare. 

 

Leung och McBride-Chang (2013) utförde en studie om barns relationer i digitala spel, 

främst inom Massive Multiplayer Online Games). Utav 626 intervjuade barn så spelar 

över hälften någon form av MMOG och 93% av dessa berättar att de hittat vänner 

genom dessa spel (Leung & McBride-Chang, 2013). Forskarna menar att den sociala 

funktionen av digitala spel är en viktig aspekt av barns sociala nätverk och ett relativt 

nytt område där inte mycket forskning utförts. Barnen som deltog i undersökningen 

berättar om varierande vänskap i spelen där vissa är goda vänner och andra utsätts 

för cyberbullying (Internet mobbning) och cyber-victimization (Internet-utsatthet). 

Leungs och McBride-Changs (2013) studie visar att trots många negativa antagande 

kring digitala spel kan deras positiva påverkan på sociala aspekter inte förnekas. Det 

krävs ytterligare forskning kring digitala spel och deras sociala påverkan på barn. 

Vänskap och mobbning som förekommer i digitala spel måste fortfarande undersökas 

vidare. Eftersom fritidshem arbetar mycket med sociala interaktioner, värderingar och 

normer så passar vår studie utmärkt att utföra inom fritidshemmet enligt oss.  

 

Dittrick, Beran, Mishna, Hetherington, och Shariff (2013) skriver om hur cyber-bullying 

beror på vilka spel barn spelar. De gjorde en studie på barn och deras föräldrar och 

ville se om barn som spelar digitala spel med en högre åldergräns som består av 

mycket våld och andra inslag av nedsättande värdering är mer troliga att vara en 

cyber-bully. Dittrick et. Al. (2013) skriver om hur mobbning påverkar barns utveckling 

kognitivt, emotionellt och psykologiskt. De beskriver Cyber-bullying som ett nytt sätt 

att nedvärdera personer genom exempelvis texter, bilder. Det sker via mail, telefon 

eller andra sätt som sker online utan att fysiskt konfrontera en person. 
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I många spel finns det chatt och röstfunktioner som gör det möjligt att kommunicera 

med varandra och därmed blir det möjligt att nedvärdera varandra i de digitala 

spelen. I Dittricks et. Al. studie kommer de fram till att aggression kan vara en 

konsekvens av att spela spel med mycket våld och andra olämpliga innehåll som sex, 

användning av droger eller liknande. De har kommit fram till att 49 % av barn i 

åldrarna 8-18 år spelar minst ett sådant här spel och att det är olämpligt som får 

barnen att vilja spela spelen. Dittrick et. Al. (2013) skriver om att det finns både 

kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av att barnen spelar dessa spel. Kortsiktigt 

innebär att det att barnen kan bli mer aggressiva och använda ett grövre språk. I ett 

mer långsiktigt perspektiv får barnen dessa föreställningar och bilder av att det är 

såhär de ska vara som personer och leder till aggressivare beteende. Vidare lyfter de 

att barn som spelar spel med högre åldersgräns är mer troliga att utsätta någon för 

cyber-bullying. Genom studien kommer de fram till att pojkar är mer troliga att 

använda sig av cyber-bullying men det kan inte ses som ett samband att spelen har 

någon påverkan på huruvida de använder sig av cyber-bullying eller inte, men det 

påverkar däremot deras aggressionsnivå, vilket i sin tur kan leda till utåtagerande 

beteende. 

 

Falkner (2007) har gjort en studie kring datorspel som ett socialt fenomen där hon 

använt sig av intervjuer och enkäter för att höra spelares tankar kring spel samt social 

gemenskap kring spelandet. Enkäten delades ut till fem olika klasser på olika 

gymnasieskolor och intervjuerna genomfördes därefter med enskilda barn i de olika 

klasserna. Studien har en hermeneutisk utgångspunkt vilket innebär att fokus hamnar 

på tolkningar. Vidare förklaras den sociala meningen med spelandet med hjälp av 

begreppen vänskap och gemenskap. Spelandet ses bland barnen som ett sätt att 

umgås och är samtidigt rogivande. Hon skriver samtidigt hur olika uppfattningar 

föräldrar och barn har om detta då föräldrar ser det som att barnen förlorar social 

kontakt med andra. Detta nämner även Klerfelt (2007) som ett negativt argument för 

användning av dator.  

Falkner (2007) skriver att barn själva uppfattar spelandet som ett sätt att umgås även 

om det inte är någon fysisk kontakt mellan de spelande. Det sociala samspelet finns 

kvar då de kommunicerar kring både spelet och annat runt omkring (Falkner, 2007). 
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Vidare fortsätter Falkner med att barn gärna chattar med varandra. De är inte rädda 

för att skapa nya kontakter men håller sig till de som de själva redan känner då andra 

har en tendens att bli kaxiga och ha en dålig attityd.  ”Det blir lättare att säga saker på 

chatten i och med att inte står ansikte mot ansikte mot den man kommunicerar med” 

(Falkner, 2007, s.143). Falkner skriver även om den gemenskap de spelande upplever 

sig känna, dit alla är välkomna på lika villkor oavsett bakgrund. 

 

Bennerstedt (2013) har gjort en studie kring hur kunskap växer fram i samband med 

datorspelande. Denna studie utgår från ett etnometodologiskt analytiskt 

förhållningssätt där video och fältarbete använts för att samla in data. 

Förhållningssättet innebär att skapa förståelse kring hur social ordning skapas genom 

kommunikation och interaktion (Bryman, 2013). I studien nämner Bennerstedt (2013) 

hur de digitala spelen har en social påverkan. Denna studie styrker Falkners (2007) 

studie som visar samma resultat. 

 

Den sociala meningen finns i många spel och det finns mycket som barn lär sig av 

varandra då de spelar. Uppfattningen att barn tappar social kontakt finns även hos 

andra barn som inte spelar förklarar Falkner (2007). Denna negativa uppfattning tros 

komma från okunskap hos de icke-spelande. Om kunskap kring spel skulle ökas hos 

icke-spelande skulle den negativa uppfattningen förändras till något positivt (Falkner, 

2007 & Näslund, 2014). Näslund (2014) förklarar även för- och nackdelar som ses av 

föräldrar och lärare och lyfter då fram spel som en utvecklingsmöjlighet för sociala 

kompetenser. Det påpekas även att samarbete blir bättre då de får lösa olika problem 

tillsammans. Vidare lyfts lärandemöjligheter fram då barnen är olika bra på olika spel, 

de får möjlighet att lära av varandra. Likväl ses spelandet fortfarande vara något som 

gör att barnen tappar social kontakt och att många andra saker blir åsidosatta och 

inte prioriterade, exempelvis läxor. 

 

Sjöblom (2008) gjorde en studie om spelande och hur spelande sker i samspel med 

andra, inte enbart i spelen utan även bland andra som tittade på, satt bredvid och 

kommenterade vad som hände. Studien utgår från ett etnometodologiskt och 

interaktions- analytisk perspektiv och är gjord på ett internet-café. Sjöblom tittar i 
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studien på hur samspel och interaktioner sker mellan spelare i olika spel, när de spelar 

med varandra, och även mot varandra. I studien kommer Sjöblom fram till att det sker 

många interaktioner mellan de spelande med spelen som ett gemensamt intresse och 

som något att prata kring. Genom de inspelningar som gjordes ser även Sjöblom flera 

fall där de instruerar varandra hur de ska agera i spelet. De lär av varandra och intar 

ibland rollen som Lärare-Student (Sjöblom, 2008). Detta betyder att den ena tar en 

roll som en lärare för att undervisa den andra som en student. 

 

Sundqvist (2015) publicerade en artikel som visar på att barn som frekvent spelar 

någon form av digitala spel presterar bättre i engelska. Hon genomförde tester där 

hon delade in de barn som deltog i tre grupper. Grupperna formades utifrån designen 

DGG och hur många timmar dataspel barnen spelade i veckan. En grupp benämndes 

”non-gamers” vilket betyder att de inte spelar digitala spel över huvudtaget. Nästa 

grupp blev ”moderate-gamers” som spelade i genomsnitt två timmar i veckan. Sista 

gruppen benämndes ”frequent-gamers” och spelade genomsnittligen 13.9 timmar i 

veckan. Dessa tre grupper fick en noggrann bakgrundskontroll för att fastställa att 

andra faktorer, som kost, sömn och medicinska diagnoser hade minimal påverkan på 

deras engelska kunskaper eller inte skiljde sig mellan grupperna (Sundqvist, 2015). 

Något som noterades i studien var också att desto fler timmar som barnen spelade 

per vecka desto lägre blev flickornas antal. Alltså spelade inte flickor alls lika mycket 

digitala spel. I gruppen ”frequent-gamers” fanns det en tjej och 18 pojkar. Det som 

undersöktes i studien var gruppernas produktivitetstest, ordförrådsprov, skrivna 

uppsatser och slutbetygen i engelska. Resultatet visade att ”frequent-gamers” 

presterade bäst i produktivitetstestet, följt av ”moderate-gamers” och sist ”non-

gamers”. Studien visar likadant resultat på ordförrådsprovet där ”frequent-gamers” 

presterade bäst och ”non-gamers” presterade sämst (Sundqvist, 2015). Resultaten för 

fortsatta tester visar att ”frequent-gamers” presterar bäst i engelska, följt av ”non-

gamers” och sist ”moderate-gamers.” Slutsatsen för studien visar att ”frequent-

gamers” och ”non-gamers” båda presterar bra i engelskan men ”frequent-gamers” 

ligger högre i alla testresultaten. En tydlig skillnad syntes mellan flickor och pojkar, 

främst för att det fanns ingen flicka i ”frequent-gamers”-gruppen och majoritet flickor 

i ”non-gamers” gruppen.  
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Sundqvist (2015) föreslår en fortsatt studie om pojkar och flickors spelvanor för att 

fastställa varför nästan bara pojkar är så kallade ”frequent-gamers”.  

 

Sammanfattning 

Av den tidigare forskning som har gjorts syns två teman. Det första är ett antagande 

om att digitala spel har en stor betydelse i barns fritid och i dessa digitala spel finns en 

ny värld av sociala nätverk som måste kartläggas och undersökas. Tema nummer två 

visar att trots negativa fördomar kring spelen där kränkningar, beroende eller asocialt 

beteende är de största faktorerna för oro, så finns det kunskap att tillägna sig. 

Exempelvis en avancerad språkutveckling i engelska och samspel med andra individer. 

Det tidigare studier enas om är behovet av mer forskning om digitala spel. Det finns 

fortfarande mycket mark att kartlägga i form av hur spelen påverkar både barns och 

vuxnas sociala samspel och kunskap. Digitala spel utgör också en helt ny plattform för 

kränkningar, mobbning och diskriminering. Detta behöver också bemötas och 

undersökas för att skapa en förståelse hos utomstående men också för att kunna 

kontra kränkningar, mobbning och diskriminering. 

 

5 Metod 

Studien utgick ifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer och  en modifierad ”walk 

and talk” vid insamling av data, som vi kallar Play-and-talk. Som analys används en 

tematisk analys då vi tolkar teman ur respondenternas handlingar och ord i våra 

intervjuer och play-and-talk (Bryman, 2013). Det kopplas samman med det 

sociokulturella perspektivet vi antagit eftersom intervjuerna genomsöktes efter 

sociala samspel mellan barn, lärande genom digitala spel som medierande redskap 

och lärande i samspel med andra.  
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5.1 Kvalitativa Intervjuers innehåll 

 

Vi valde att använda kvalitativa intervjuer i vår studie eftersom att en kvalitativ metod 

är lämplig för att försöka förstå människors sätt att resonera eller att försöka hitta 

mönster (Trost, 2010). En kvalitativ studie fokuserar på att nå och förstå en människas 

upplevelser och erfarenheter för att sedan hitta mönster bland dessa.  Något som 

studierna på högskolan samt läsande av forskning och forskningsmetoder har visat är 

att en kvalitativ intervju kan se ut på olika sätt. 

 

Standardisering beskrivs av Trost (2010) som till vilken grad frågorna, situationen och 

miljön är den samma för alla deltagare i intervjuerna. En standard innebär en 

avsaknad av variation där allt är likadant för alla som blir intervjuade. En hög 

standardisering innebär att alla intervjuer består av samma frågor som ställs i samma 

tonläge, i samma ordning och med samma miljö kring den intervjuade. Låg grad av 

standardisering är motsatsen där intervjuaren anpassar sig till den intervjuades 

språkbruk, tar frågorna i den ordning som passar och följdfrågor ställs beroende på 

hur den intervjuade svarar (Trost, 2010). Det som blir skillnaden i slutändan är 

variationen av svaren som den intervjuade ger.  

 

Vi använde oss av lågt standardiserade och ostrukturerade intervjuer med lärarna i 

fritidshemmen. Lärarnas egna ord och beskrivningar blir tryggare och mer utvecklade 

ifall de får uttrycka sig som de vill i intervjuerna utan att vara bundna till 

svarsalternativ samt att vi intervjuar dem i en miljö som de själva väljer för att vara 

bekväma i situationen. 

 

Nästa steg i att formulera våra intervjuer är intervjuguiden. Detta definieras på olika 

sätt enligt Trost (2010). Intervjuguiden beskriver huruvida en intervju har fasta eller 

öppna svarsalternativ. En intervju som har fasta svarsalternativ beskrivs som 

strukturerad och en intervju som har öppna svarsalternativ beskrivs som 

ostrukturerad (Judd, Smith & Kidder, 1991). 
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En ostrukerad intervju ger mer möjligheter till öppna och berättande svar medan en 

strukturerad intervju blir mer sluten och saknar variation. De frågor vi formulerade 

utgick från våra forskningsfrågor samt med stöd från vår handledare. Vi har under 

intervjuerna med lärarna ställt de frågor vi formulerat i intervjuguiden följt av 

följdfrågor baserade på deras svar.  

Att intervjua barn 

 

Det finns skillnader mellan att intervjua barn och vuxna (Trost, 2010). En av de största 

skillnaden är förmågan att kunna koncentrera sig under en längre tid. Ett barn har 

svårare att hålla koncentrationen uppe vilket gör att intervjuerna bör vara korta. Att 

fånga barnens intresse och deras synvinklar blir viktigare eftersom det skapar en 

motivation att prata om sig själv. För att fånga deras uppmärksamhet och samtidigt 

hålla intervjun i fokus kring relevanta saker valde vi att låta barnen spela någon form 

av digitala spel vid intervjuerna ifall de önskar att göra så. Detta skapar en fokus kring 

intervjun och spelet samtidigt som spelet kan väcka tankar som är relevanta för 

studien.  

 

5.2 “Walk And Talk” och Samtalspromenader 

 

Vi har inspirerats av metoden ”Walk and Talk” och samtalspromenader. ”Walk and 

Talk” innebär att en forskare leder barnet till olika platser samtidigt som barnet får 

berätta om dessa (Haudrup Christensen, 2004). Klerfelt och Haglund (2011) har tagit 

denna metod ett steg längre och väljer att kalla sin metod för samtalspromenader. 

Deras metod går ut på att följa barnen till olika platser där de får ta en bild av platsen 

samtidigt som de berättar om den. Baserat på vilken fråga som ställs går barnen till 

olika platser och detta är ett sätt att ge barnen makten och de själva styr 

samtalsämnet utan påverkan från forskaren (Klerfelt & Haglund, 2011, s.158) Av dessa 

två metoder har vi gjort en modifierad version som vi väljer att kalla för Play-and-Talk. 
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5.3 Play-and-Talk 

I våra intervjuer har vi ambitionen att lyssna till barnens åsikter och berättelser kring 

digitala spel. Dialogen anses vara nödvändig och givande enligt Haudrup Christensen 

(2004). Hon skriver också att när den vuxna intervjuar ett barn är det viktigt att inte 

försöka dominera konversationen utan istället kommunicera enligt barnens kultur. Att 

anpassa sitt språk eller försöka bli sedd som ett barn fungerar inte eftersom barn är 

väl medvetna om skillnaderna och ser igenom detta skådespeleri snabbt (Haudrup 

Christensen, 2004). Hanteras inte detta korrekt kan barnen bli motvilliga att delta i 

intervjuer eller ändra svaren på frågorna. För att uppnå en dialog med digitala spel i 

fokus har vi valt att låta barnen spela ett spel de själva valt under tiden de blir 

intervjuade. De fokuserar sina svar kring spelet de spelar men även generellt kring 

digitala spel. Intervjun blir då styrd av deltagaren och skapar en tryggare miljö där 

deltagaren kan visa intervjuaren olika situationer i spelen samtidigt som de berättar 

om spelen. Dessutom blir det lättare för barnet att hålla motivationen uppe, som 

anses vara en utmaning enligt Trost (2010). Frågorna kommer vara formade som 

beskrivet i stycket om kvalitativa intervjuer och är framtagna utifrån våra 

forskningsfrågor i samarbete med vår handledare. Vi kallar denna intervju metod Play-

and-Talk. 

5.4 Urval 

Fritidshemmen i studien har sedan tidigare tillgång till datorer och spelkonsoler med 

varierande spel. Barnen som deltog i studien fick välja spel helt själva. Studien 

undersöker barn mellan 8-12 år, deltagarna var också jämt fördelade mellan flickor 

och pojkar. Anledningen att vi valde dessa åldrar är för att barnen är mer medvetna 

om vad som händer i spelen, är mer kompetenta och kan spela mer avancerad spel 

med en förståelse. Som Hwang och Nilsson (2011) skriver blir barn konsekventa och 

reflekterande tänkande bättre, ju äldre de blir. Vi har intervjuat tio barn och fyra 

lärare på två fritidshem som använder digitala spel av någon form. Vi intervjuade tre 

lärare på fritidshem B och en lärare på fritidshem A. Bland barnen genomförde vi play-

and-talk med två barn från fritidshem A och åtta barn från fritidshem B. 
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Detta skapade en bekvämare situation både för oss och barnen eftersom de visste 

vilka spel som fanns att välja på och hade erfarenhet av dem. Deras beskrivning av 

spelen och tankar kring spelen blev utvecklade tack vare detta. Eftersom lärarna på 

fritidshemmen kan ha en annan insikt om hur digitala spel används än barnen själva är 

det viktigt att få med deras upplevelse i studiens resultat. I vår studie finns inga 

bortfall. 

5.5 Genomförande 

 

Vi lämnade ut tillståndsblanketter (se bilaga 1 & 2) till två olika fritidshem för att få 

spridning mellan åldrarna och kunna se eventuella skillnader eller likheter. 

Ambitionen var att undersöka en varierad ålder för att validera våra resultat. Efter att 

vi fått tre tillståndsblanketter påskrivna gick vi ut till fritidshemmen och utförde våra 

intervjuer och play-and-talk. Vi påbörjade våra intervjuer och play-and-talk metod 

innan alla tillståndsblanketter kommit in. Vi genomförde play-and-talk metoden med 

sex olika grupper och sammanlagt tio barn. Barnen var fördelade så på grund av att de 

själva fick välja om de ville spela ensamma eller tillsammans med någon vilket 

medförde att gruppernas deltagarantal såg olika ut. Med lärarna blev det enbart 

intervjuer då de inte ville spela, sammanlagt tre intervjuer med fyra lärare. En intervju 

bestod av två lärare som ville intervjuas tillsammans. Alla intervjuer var ca 15 minuter 

långa. Efter detta var de övriga barnen snabbare med att ta med sig den påskrivna 

blanketten tillbaka då de ville vara delaktiga i studien efter att ha sett de andra vara 

med oss. Barnen fick sitta ner och spela samtidigt som vi ställde frågor kring spelet 

och även de frågor vi formulerat tidigare (Se bilaga 3) som svarade mot 

forskningfrågorna. Trost (2010) säger att det ska strävas efter att undvika intervjuer i 

par då de tystlåtna inte kommer tals. Vi valde att se det ur perspektivet att barnen kan 

komplettera varandra och att de känner sig mer bekväma i situationen och därmed 

ger mer utvecklade svar. Som Åhgren (2015) skriver hjälps barnen åt att lära sig om 

spel och skapa en förståelse. Åhgren beskriver det som en kompetent och en 

nybörjare i flera situationer, detta varierar dock mellan olika spel. Svaren varierar 

därmed med tanke på vilken nivå barnen befinner sig på kunskapsmässigt i spelet och 

de kompletterar varandra. 
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 Vi observerade också att barnen som satt i par och blev intervjuade, ofta förde en 

dialog med varandra där de fyllde i varandras svar och därför fick vi mer material att 

arbeta med. Till de frågor vi ställde formulerades sedan följdfrågor beroende på 

svaren barnen gav, fortfarande kopplade till syftet och forskningsfrågorna vi utgår 

ifrån.  

 

Efter tre dagar hade vi intervjuat barnen och fortsatte med de lärare som gav sitt 

tillstånd att medverka i studien. De fick även själva välja om de ville delta enskilt eller i 

par. Till lärarna såg frågorna annorlunda ut men vi följde fortfarande tidigare 

formulerade frågor i vår intervjuguide med följdfrågor precis som med barnen (se 

bilaga 4) även dessa svarade mot våra forskningsfrågor. Under play-and-talk med 

barnen och intervjuerna med lärarna så såg miljön eller situationen väldigt 

annorlunda ut från tillfälle till tillfälle. Detta skedde på grund av verksamhetens 

begränsningar i tid och utrymme. Som vi nämnt innan kallas detta låg standardisering 

och kan påverka resultaten av intervjuerna både negativt och positivt. Detta 

återkommer vi till i diskussionen. 

5.6 Metodiska Verktyg 

För att få bästa resultat på intervjuerna valde vi att spela in för att sedan kunna sitta 

ner och lyssna in allt mer noggrant. Det valde vi för att kunna ha fokus på intervjun 

istället för anteckningar. Utrustning som användes vid inspelningar var en telefon med 

inspelningsfunktion. 

5.7 Dataanalys och Bearbetning 

Intervjuerna och play-and-talk sessionerna analyserades tematiskt. Enligt Bryman 

(2013) så går en tematisk analys ut på att hitta centrala teman och subteman i det 

transkriberade materialet. För att hitta dessa teman ska det transkriberade materialet 

granskas noga flera gånger för att hitta delar som kan bilda olika teman. Steg ett blev 

att transkribera materialet och läsa det noga flera gånger. Eftersom vi använde play-

and-talk metoden och intervjuade våra deltagare var det nödvändigt att transkribera 

intervjuerna för att skapa en analyserbar text (Hjerm & Lindgren, 2010).  
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Transkriberingen skedde genom att vi satt och lyssnade igenom intervjuerna samtidigt 

som vi skrev ut dem till en text. Hjerm & Lindgren (2010) skriver att vissa forskare 

anser att en sådan transkribering ska göras så lite som möjligt. Detta för att man 

riskerar att fastna vid saker som inte är relevanta. Studien riktar sig inte till att 

analysera hur språkbruket var utan erfarenheter av de digitala spelen. Därför 

fokusuerade vi på att skriva ut vad vi ansåg vara relevant i intervjuerna utefter våra 

forskningsfrågor, , vi har därför valt att inte skriva ut om lärare eller andra barn som 

störde, även korta pauser och harklingar etcetera har vi inte skrivit ut. Vi har skrivit ut 

intervjuerna utförligt men inte ordagrant. Vi tolkade de enskilda intervjuerna var för 

sig efter att transkriberat dem och sen började vi pussla ihop likheter genom att 

använda markeringspennor i olika färger där varje färg representerade en kategori 

eller ett tema. Under transkriberingen och sökandet efter teman låg 

forskningsfrågorna i fokus för att kunna besvara syftet med vår studie:  

• Hur använder barn digitala spel i fritidshemmet? 

 • I vilket syfte använder lärare digitala spel i fritidshemmet? 

 

 Steg två innebar att hitta subteman i texten. Detta betyder att hitta innehåll i 

transkriberingarna som kan kopplas till vad vi vill besvara med denna studie och som 

kan kopplas samman innehållsmässigt i transkriberingarna (Bryman, 2013). Vi tolkade 

vad de intervjuade sa under intervjuerna och letade efter likheter och skillnader som 

sedan blev till subteman. Arbetet fortsatte med steg tre som blev att jämföra 

subteman och skapa större teman i fall möjlighet fanns, eller bryta ner stora teman till 

mindre grupper (Bryman, 2013). 

5.8 Etiska överväganden 

 

I enlighet med de krav som finns på att forskning ska vara etiskt korrekt började vi 

med att informera med tillståndsblanketter om vad studien handlade om så att alla 

skulle få reda på detta. Informationskravet säger att alla deltagande ska vara 

medvetna om vad studien har för syfte och vad som undersöks (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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Om de godkände att delta i studien gav de sitt medgivande i enlighet med 

samtyckeskravet, både från vårdnadshavare och barn (Vetenskapsrådet, 2002). 

Efter att ha fått in tillståndsblanketterna och innan intervjun informerades alla om att 

det var frivilligt att delta och det går att avbryta sitt deltagande om så önskas.  

 

Alla blev även informade om att deras namn inte kommer vara en del av studien men 

att de kan komma att figurera med fingerade namn. Det finns inte heller något som 

kan koppla detta till fritidshemmen vi har varit på i enlighet med 

konfidentialtetskravet (Vetenskaprådet, 2002). 

 

Till sist fick de även veta att vi kommer att lyssna in deras intervjuer för att 

transkribera dem och sedan koppla till vår studie och därefter raderas när studien är 

klar i enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

5.9 Trovärdighet 

 

För att en studie ska vara trovärdig är det viktigt att reliabilitet och validitet är hög 

enligt Bryman (2013). Bryman förklarar reliabilitet och beskriver det som att resultatet 

skulle bli detsamma om studien utförs igen vid ett annat tillfälle. Eftersom studien är 

gjord på två fritidshem där tillgången till digitala verktyg, som datorer och 

spelkonsoller är hög, så kan resultatet variera ifall samma undersökning skulle utföras 

i ett fritidshem där tillgången till digitala verktyg är begränsat.  

 

 Teknikutveckling går hela tiden framåt och synen hos de deltagande kan ändras 

under tiden. Detta medför att reliabiliteten blir beroende av digitala spels utveckling, 

hur det ser ut idag jämfört med nästa gång en studie skulle genomföras. 

Sammanfattningsvis har studien en låg reliabilitet i dagsläget på grund av varierande 

ålder och kön på deltagarna och även låg i framtiden på grund av den ständiga 

teknikutvecklingen i vårt samhälle.  
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Validitet beskrivs av Bryman (2013) som ett mått på ifall studien besvarar syftet som 

skrevs i början av studien. Då detta är en kvalitativ studie har validiteten inte samma 

vikt som vid en kvantitativ studie enligt Bryman (2013). Vikten ligger istället på att 

undersöka frågorna och arbeta med de svar som ges av de intervjuade. Vi har haft 

öppna frågor samtidigt som vi försökte göra dem enkla att förstå. Med öppna frågor 

kan olika tolkningar av frågorna förekomma och därmed blir vår validitet låg.  

6 Resultat och Analys 

 

Vi kunde tydligt se och strukturera upp mönster och teman kring vad både lärare och 

barn sa under våra play-and talk sessioner och intervjuer.  De teman vi har utläst efter 

att ha analyserat intervjuerna presenteras nedan och handlar om: lärande genom 

digitala spel, lärare saknar kunskap om digitala spel, digitala spel som hjälp för sociala 

interaktioner, kränkningar och genusskillnader. 

 

Resultat och analys utgår från vårt syfte och forskningsfrågor: 

Syftet är att skapa kunskap kring användningen av digitala spel i fritidshemmets 
verksamheten. 

 

 Vilka för- och nackdelar finns med att använda digitala spel inom 
fritidshemsverksamheten? 

 Hur beskriver lärare digitala spel i fritidshemsverksamheten? 

 

När vi skriver om barn och deras berättelser utgår vi från ett barns perspektiv 
eftersom vi undersöker vad barnen finner meningsfullt och vad de upplever i de 
digitala spelen.  
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6.1 Lärande genom digitala spel 

 

När barnen svarar på frågorna i vår play-and-talk metod berättar de om hur de 

digitala spelen används för att tillägna sig ny kunskap i form av minnesträning och 

problemlösning. ”Agario tränar minnet och såna saker” barn B. Ett barn beskrev i 

play-and-talk att han kunde lära sig olika saker i olika spel. I spelet Agario, som de 

spelade just då,  berättade han att han lärde sig tänka snabbt och timing för att 

överleva i spelet.  

- Barn A: Man kan lära sig om olika saker, agario lär man sig 

tänka, lär sig timing, ”trick-split” timing när man ska splittra 

sig själv för at äta upp de andra. 

Samtidigt som han pratade om timing så visade han oss någonting som kallas ”trick-

split”. Detta gick ut på att han skulle dela sin cell till två celler vid ett specifikt 

ögonblick för att kunna äta upp en annan cell. När cellen delade sig i två så flög den 

ena iväg och åt upp en annan cell för att sen komma tillbaka till sin original cell och 

smälta ihop till en stor cell igen. Vidare beskriver barn A hur han också tränar sitt 

minne genom att försöka komma ihåg var de största cellerna håller till och undvika 

dem för att inte bli uppäten. Han berättar också om att timingen som han lär sig i 

detta spel kan han använda i lekar utomhus.  Han upplever att han kan anpassa sina 

kast med en boll eller ducka undan bollar bättre med hjälp av timingen han lärt sig i 

spelet. ”Timingen kan man ha användning av i lekar och sånt utomhus, man vet när 

man ska kasta bollen och sånt” Barn A 

 

En flicka som spelar ett annat spel, kallat ”MSP”, Movie Star Planet, säger att hon lärt 

sig språk av det spelet. ”Om man tittar så här det där ordet ”hi” så kanske man inte 

vet vad det är och då letar man upp ordet var det betyder och så lär man sig” Barn D. 

Vidare förklarar hon att hon har spelat spelet på engelska och suttit med en ordbok 

bredvid sig vid datorn. Varje gång ett okänt ord dök upp i spelet så slog hon upp det 

och undersökte vad det betydde. På liknande sätt har hon också lärt sig spanska 

genom uppslagsverk då hon spelat spelet på spanska. 
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 Flera barn berättar också om hur det lärt sig engelska genom spel som MSP. I 

kombination med detta svarar även en lärare i fritidshem att han sett en stor 

språkutveckling i engelska hos barn som spelar digitala spel. ”Det syns på de barn som 

använder datorer att de lär sig en del engelska genom spelen” Lärare A. De både 

pratar och förstår engelska snabbare än andra barn enligt honom. Barn som frekvent 

spelar digitala spel utvecklar sitt språk, främst engelska bättre, ilinje med Sundqvists 

(2015) resultat. Intervjuerna visar flera barn som nämnt att de utvecklat sitt ordförråd 

i engelska genom digitala spel. Det visar också Sundqvists (2015) studie att de 

frekventa spelarna presterar bäst i engelska tester.  

 

Endast ett barn säger sig ha lärt matematik ifrån digitala spel men fyra barn säger att 

de lärt sig rörelse och dans. De beskriver att de använder spelet ”Just Dance” för att 

dansa roliga danser tillsammans med sina kompisar. Vissa danser är lättare och vissa 

danser är svårare. Danserna gör att barnen kanske pratar med någon de vanligtvis 

inte brukar umgås med och att de lär sig röra sig och dansa samtidigt, enligt dem 

själva. I play-and-talk metoden noterades att barnen turas om för att bestämma olika 

låtar som de ska dansa till, samt att de tittar på varandra och på skärmen för att lära 

sig spelet.  

 

6.2 Lärare saknar Kunskap  

 

I intervjuer märks det en skillnad i kunskap mellan barn och vuxna bland annat hur 

spelen fungerar, vad som är syftet, vad de kan användas till och hur de spelas. Barn 

berättar att de vet mycket om spelen, hur de används och de är även medvetna om 

att de kan lära sig olika saker. Alla lärare berättar om att de saknar kunskap om hur 

spelen spelas och att de inte ser att barn kan lära sig något av de digitala spelen.  

Inte planerat med spel och sånna grejer utan vi har det mer i verksamheten. Det handlar nog 

mest om att vi inte är hemma med det, en okunskap så att säga.  

- Lärare C: Jag vill utveckla IT verksamheten, utveckla barnen i 

vad man kan göra med datorerna och bara spela med dem 

men det finns en bristande kompetens inom personalen.  



 

23 
 

En lärare säger sig alltså upplev att alla lärare saknar en kunskap om digitala spel och 

hur de kan användas i verksamheten. ”Dels tror jag helt enkelt det är en okunskap om 

it och datorer överhuvudtaget” Lärare B. Det finns heller inget intresse hos lärarna i 

fritidshemmen att tillägna sig kunskap om spelen som barnen spelar eller hur andra 

spel kan användas ” Det är ju för att jag aldrig haft ett eget intresse och inte mina 

föräldrar heller, det är redan från början liksom. Man har aldrig fått lära sig hur det 

fungerar” Lärare B. Lärarna beskriver att de inte använder digitala spel i någon större 

utsträckning än ett tidsfördriv för barnen. De är medvetna om att digitala spel kan 

användas för pedagogiska ändamål, framför allt sociala interaktioner och samspel, 

men känner att de saknar kunskapen för att faktiskt kunna utveckla ett arbete med 

spelen i verksamheten. Två av lärarna beskriver också att de vill utveckla 

användningen av digitala spel och digitala verktyg för att lära barnen hantera det på 

ett lämpligt sätt. De upplever att de saknar resurser för att kunna utveckla arbetet. Till 

exempel beskriver en lärare att han skulle vilja använda Ipads för att skapa filmer med 

barnen. 

 

- Lärare D: Hade vi haft Ipads till exempel så hade jag gärna velat göra 

film. Vem vet, om tio år då kanske man ligger där och filmar med 

barnen. Det är det som är fantastiskt, att det kan se helt annorlunda 

ut. 

 

Med den okunskap som lärarna visar i vår studie tolkar vi det här som ett synsätt där 

digitala spel ses som ett roligt tidsfördriv bland barnen. Samtidigt som det bland 

lärarna ses som att barnen blir inaktiva och de digitala spelen blir något negativt, det 

blir inget verktyg att ta hjälp av inom verksamheten. Som Falkner (2007) skriver så ses 

spelandet som något socialt och roligt bland de spelande där de interagerar och lär av 

varandra. Medan föräldrar och andra icke-spelande får en negativ syn. Barnen ses 

som inaktiva och att de tappar den fysiska kontakten med andra. Flera av barnen i 

studien nämner att spelandet kan ta fokus från andra saker som måste göras i 

vardagen, exempelvis läxor. De är väl medvetna om att de fortfarande behöver göras 

och att det inte går att spela för mycket.  
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Precis som både Falkner (2007) och Bennerstedt (2013) skriver om att detta ger en 

negativ syn av digitala spel och det ses av vuxna som en bristande social kontakt med 

andra. Att lärarna har denna syn kan  innebära att barn får negativa kommentarer 

kring vad de finner är meningsfullt och utvecklande för dem. Det kan få barnen att 

känna sig kränkta och att de inte själva har någon fri vilja utan blir styrda till vad de ska 

tycka är roligt. Det innebär också att det inte får något utrymme i verksamheten. Trots 

att det är barnens intresse vi ska ta tillvara på blir det mer en påverkan av de vuxnas 

åsikter som styr verksamheten. 

 

6.3 Digitala spel som hjälp för sociala interaktioner 

 

Genomgående i play-and-talk sessionerna med barnen sågs tydliga interaktioner 

mellan de som spelade. Även lärarna berättar att det ofta blir livliga diskussioner och 

ett samarbete växer fram mellan barnen. Det blir också ett sätt för dem att träffa nya 

kompisar som de i vanliga fall inte skulle träffat ute på skolgården. En lärare beskriver 

hur hon brukar se på när barnen spelar för att kunna bli som en ”spindel i nätet”. 

 

 ”När datorerna plockas fram så går jag runt och kollar vad dom gör, jag 

är ju lite sån spindel i nätet människa, åhh de ser jag ju, att samarbete 

de gör dom väldigt mycket” Lärare C. 

 

Hon ser att de samarbetar och pratar om spelen de spelar, främst Agario. Hon 

beskriver också hur barn som inte direkt sitter med en dator kan sätta sig bredvid 

andra som spelar och se på eller föra en dialog. På så sätt har hon sett att två 

personer som inte pratar i vanliga fall faktiskt för en konversation om spelet och lär 

känna varandra. Detta sker också över årskurserna då hon sett ett barn i årskurs tre 

sitta och spela med och prata med ett barn i årskurs sex.   

 

Barnen berättar att de gillar att spela tillsammans med varandra. ”Det är roligare att 

spela tillsammans än ensam. Man kan samarbeta med varandra och då blir spelet 

enklare” barn C & F. Det blir också ett sätt för dem att skapa nya kontakter.   
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Majoriteten av barnen i studien säger att de spelar för att det är kul och att de spelar 

med sina vänner för det blir roligare än att spela ensam. De beskriver hur de pratar 

eller chattar med andra barn som de antingen känner utanför spelet genom skolan, 

eller med barn som de aldrig träffat förut. De beskriver att det är roligare att vara i ett 

party i spelet Agario för att då kan de hjälpa varandra och vinna över andra 

tillsammans. 

 ”Vi brukar göra party för att spela tillsammans, det finns massa olika banor så vi gör 

party för att hamna på samma bana. Det är roligare att spela tillsammans än ensam, 

för att man samarbetar och det gör spelet enklare.” barn B 

Då spelet går ut på att bli så stor som möjligt hjälper de varandra att bli större hela 

tiden. Om någon har blivit större än de andra delar det barnet med sig, det innebär 

alltså att de blir mer jämnstora. De såg vad som hände runt om dem och pratade hela 

tiden med varandra om att de skulle dela med sig för att de sedan skulle kunna äta 

varandras celler i spelet Agario. De pratade även om vart de skulle mötas upp och hur 

de skulle göra för att bli större. De skapade strategier för hur de skulle bli störst och 

därmed ”vinna”. Spelet har inget slut utan när din cell är störst står den som nummer 

ett på en poängtavla. Det innebär då att försöka fortsätta vara så stor som möjligt och 

inte dela sin cell. Det finns även vissa hinder som skulle kunna dela en cell om den är 

för stor och i spelet så ska dessa då försöka undvikas. 

 

Både barnen och lärarna beskriver det sociala samspelet genom de digitala spelen och 

att det är ett bra sätt att hitta nya kontakter och vänner. Lärarna i studien ser det 

positivt då de ser att barnen skrattar och har väldigt roligt tillsammans. 

Det blir relationsskapande även mellan lärare och barn säger en lärare i fritidshem. 

Med relationskapande menar läraren en dialog mellan barnen som lärarna inte ser i 

andra delar av verksamheten.  

 

 -Lärare B: Bygga goda relationer med eleverna är kanske att man vill, 

alltså att man deltar i spelet. Jag är inte en MSP lirare men jag är mer en 

fifa spelare och man kan sätta sig där och spela och prata om olika saker 

när man spelar. Visa intresse och försöka och göra sig intresserad. Att 

relationerna blir starkare. 
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Framförallt ser vi i resultatet att digitala spel kan främja de sociala interaktionerna 

mellan barnen. Detta kan sägas vara ett exempel på vad Vygotskij menar med att lära 

genom medierande redskap och genom interaktion med varandra och miljön. Barnen 

sitter tillsammans med varsin dator och skapar en dialog med varandra med spelet 

som en utgångspunkt i dialogen. De interagerar med varandra och lär sig hur de ska 

göra för att de ska vinna och för att kunna bli bättre i spelet. 

Genom interaktion kan barnen hjälpas framåt i den utveckling som möjliggörs i den 

proximala utvecklingszonen. Det krävs då att det finns någon med mer kunskap att 

vägleda barnen för att kunna utveckla sin potential (Säljö, 2014). Interaktionen mellan 

barn kan även bli ett verktyg för att hitta ny kontakter och vänner, inte bara i 

närområdet utan över hela världen. Som Leung och McBride-Chang (2013) skriver så 

har 93% utav de deltagande i deras studie hittat nya vänner genom spelen. De digitala 

spelen beskrivs där som en stor del av barnens sociala nätverk. Sjöblom (2008) lyfter 

fram den sociala interaktionen som uppstår mellan de spelande och hur de lär av 

varandra. Där sker många olika kontakter och mycket av interaktionen handlar om hur 

de spelande kan bli bättre på spelet. Det sker i form av relationen Lärare-Student 

beskriver Sjöblom där den mer kompetenta spelaren guidar den som inte har samma 

kompetens och lär denne att bli bättre och hur den ska agera.  

Precis som Sjöblom (2008) skriver ser vi samma interaktioner mellan barn då de spelar 

och guidar varandra i vad de ska göra. Det är inte nödvändigtvis en spelare som är 

bättre på spelet, utan någon som just för stunden har bättre överblick över det som 

händer och guidar då de andra spelarna. Genom de digitala spelen uppstår en relation 

till andra barn och spelen ses som lustfyllda. Då de också lär av varandra blir det ett 

lustfyllt lärande och det är precis vad som vill åstadkommas i skolans värld. Digitala 

spel är något barn finner roligt och det kan användas till att öka deras lust att lära 

(Skolverket, 2011). 
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6.4 Kränkningar 

 

I tre intervjuer med barn nämns kränkningar i olika former. De beskriver det som att 

det sägs dåliga saker och att det snackas skit om varandra, både i digitala spel och på 

sociala medier. De intervjuade lärarna är medvetna om denna kränkande behandling 

och pratar om att de gränser som funnits suddas ut med de nya spelen som kommer.  

Barnen anser det lättare att snacka skit genom de digitala spelen och sociala medier 

då de tror att de inte kan bli anmälda. ”Man får hat. Man säger elaka saker för att 

man inte gillar personen eller är avundsjuk. De är lättare att göra i spelet för då kan 

man inte bli anmäld.” barn E. Det blir även enklare att säga kränkande saker då det 

inte sker med någon personlig kontakt.  En av de intervjuade lärarna lyfter fram att 

det finns en viss otrygghet inom skolan och att den beror på att barn idag får mycket 

skit kastat på sig genom datorerna. Det är något läraren ser som ett område att 

utveckla mer, diskussioner kring nätbeteende och därmed skapa en trygghet. 

 

 ” Jag tror lite att man kan jobba med hur man beter sig på nätet och lite 

mer kunskap om trygghet. Otrygghet idag i skolan bygger ju på att 

barnen får skit kastat på sig genom datorerna, genom internet.” lärare B 

 

Även de intervjuade barnen pratar om att det sägs elaka saker på internet, de 

beskriver det som hat. De har både sett andra som blivit utsatta, sagt elaka saker 

själva och blivit utsatta. De säger själva att anledningen till detta är för att man inte 

tycker om personen eller är avundsjuk.  

”Man blir beroende och läxorna blir lidande. Man får hat. Någon säger elaka saker, jag 

har inte vart med om de men jag har sett andra som har blivit utsatta.” barn E 

Det förekommer kränkande behandling och det blir enklare att göra online, som 

tidigare sagts, då det inte sker i personlig kontakt. Det ger en känsla av anonymitet 

bland barnen. Både intervjuade lärare och Dittrick et. Al. (2013)  lyfter fram hur spel 

med en högre åldersgräns och olämpligt innehåll för barn påverkar deras beteende 

och även att de är mer troliga att använda sig utav cyber-bullying än om de spelar spel 

med en anpassade ålder. De kommer fram till att beroende på vilka spel barn spelar 
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så blir de mer eller mindre påverkade. De blir mer aggressiva och mer nedvärderande 

mot andra om de spelar spel med en högre åldersgräns. För att digitala spel då ska 

kunna användas inom verksamheten så måste en medvetenhet och kunskap finnas 

hos lärarna för att det inte ska bli en negativ påverkan på barnen och deras agerande, 

beteende och en eventuell påverkan på deras utveckling. 

6.5 Genusskillnader 

Det här avsnittet är inget vi hade för avsikt att undersöka men då flera intervjuer och 

play-and-talk pekade mot detta valde vi att skriva om de skillnader som finns. 

I våra intervjuer med lärarna och play-and-talk samtal med barnen syntes skillnader 

mellan vad pojkar och flickor spelar och även hur mycket de spelar. I play-and-talk 

pratar flickor och pojkar om olika spel. Flickor pratar mer om spel som MSP, Just 

Dance och en flicka nämner även FIFA. Medan pojkar nämner spel som FIFA, Agario, 

och de pratar om mer våldsamma spel som de är medvetna om att de finns. Här syns 

skillnader i vilka spel som spelas av pojkar och flickor, pojkar spelar spel där det 

händer mer och är mer action i medan flickor väljer spel som handlar om dans och att 

skapa en karaktär och styra den karaktärens äventyr och upplevelser i spelet. Även 

bland lärarna har de medvetet bokat upp datorer varannan dag åt pojkar och flickor 

för att det ska finnas utrymme för alla att spela. Lärarna beskriver det som att 

pojkarna är mer framåt och gärna spelar mer och de beskriver även att de är stor 

skillnad i vilka spel som spelas av pojkar och flickor. ”Vi har flera spel, FIFA och Just 

Dance är populära nu. FIFA spelas av 98 % pojkar och Just Dance är mer blandat. Sen 

har vi Rayman som också är populärt, de är också väldigt blandat” lärare C. Vad denna 

skillnad beror på finns inget direkt svar på, vad vi tror är att pojkar är mer benägna till 

att spela mer action och sport spel än vad flickor är. Av våra tidigare erfarenheter och 

utifrån resultaten i intervjuerna, använder flickorna datorer och andra digitala verktyg 

för sociala medier och att hålla kontakt med varandra istället för att spela. Pojkar ser 

digitala verktyg som ett sätt att spela spel och ett sätt att knyta kontakter inom 

spelen. Detta visar sig också i studien gjort av Sundqvist (2015) där gruppen med mest 

frekventa spelare hade endast pojkar och gruppen som inte spelade spel alls bestod 

av främst flickor. Vissa spel som exempelvis FIFA är då bättre lämpade för att skapa 

kontakt genom och att samarbeta, därför spelas det mer av pojkar än flickor. 
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Det blir även synligt att pojkar gärna spenderar mer tid framför datorn och att det 

därför finns en begränsning medvetet gjord av lärarna för att även flickor ska få tid att 

spela. Det väcks många frågor med detta men det kan endast spekuleras i varför det 

ser ut som det gör idag. 

6.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att synen på digitala spel varierar stort mellan de barn 

och vuxna som spelar digitala spel och de som inte gör det. De som inte spelar har 

generellt en negativ syn på digitala spel och därmed saknas ett intresse och kunskap 

om hur det kan användas i positiv bemärkelse. Eftersom framtiden ser alltmer 

digitaliserad ut kan den negativa synen behöva utmanas. ”Förr eller senare så måste 

man satsa på de, för att vi kommer till eller vi är i den verkligheten just nu, där de är 

mycket it och datorer och de blir mer och mer åt det hållet. Och idag man måste 

kunna de helt enkelt.” lärare C. Ur de spelande barnens ögon sett är de digitala spelen 

en social platform med interaktioner med andra människor och de lär ofta av 

varandra. Det skapar en gemensam miljö för dem där alla är välkomna (Falkner, 

2007). Precis som ett barn säger ”det är lättare att vara elak på internet” barn F, det 

skriver även Falkner (2007) om detta fenomen då kommunikation inte sker i ett direkt 

möte med den andra personen. I en av våra intervjuer nämner en lärare i fritidshem 

att framtiden kommer att vara mer digitaliserad och därmed krävs en 

kompetensutveckling hos lärare för att kunna möta den framtiden. Det gäller även att 

hitta bra sätt att bemöta den kränkande behandling som idag sker online. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Under denna rubrik vill vi diskutera de resultat som vi analyserat. Vi använder oss av 

de teman som är strukturerade under resultat och analys rubriken. Nedan följer en 

resultatdiskussion, slutsats och metoddiskussion. Hela arbetet avslutas med en kort 

beskrivning och diskussion om vidare forskning. 

7.1 Vuxna möter barn i de digitala spelen 

 

Den bristande kunskapen i denna studien är en av de största faktorerna till att de 

digitala spelen inte används i den utsträckning som lärarna själva vill. Bristen i sig 

kommer från, enligt lärarna, deras eget ointresse och brist på interaktion med digitala 

spel under deras egen uppväxt. De lärare som deltog i studien ansåg att digitala spel 

kan användas som ett läroverktyg för att främja sociala interaktioner men de använde 

det inte på deras fritidshem på grund av okunskap. En lärare beskrev istället 

användning av digitala spel som ett lugnande verktyg där flera barn blir sysselsatta på 

samma plats. Alla lärare som deltog i studien uttrycker en önskan att kunna arbeta 

mer med digitala spel eftersom det är så aktuellt i barnens kultur idag. Leung och 

McBride-Chang (2013) nämner att de digitala spelen är en viktig del i barnens sociala 

nätverk tack vare att många spel används online. Detta förstår lärarna men de känner 

att det är svårt att göra diskussioner eller arbete kring detta i verksamheten på grund 

av deras okunskap. Vid personlig kommunikation med en lärare uttrycker de också att 

vikarier som kommer till skolan och spelar egna digitala spel hemma, kan knyta an till 

barnen genom att prata om spelen med dem. De allmänna råden för fritidshem 

(Skolverket, 2014) står det att personalen inom fritidshemmet ska använda barnens 

intresse när de utformar verksamheten. Många barn i studien uttrycker en önskan att 

få använda digitala spel mer eller på ett annorlunda sätt, men det tillämpas inte. Lozic 

(2016) nämner också flera pedagogiska fördelar med digitala spel som kan tillämpas i 

skolverksamheten, till exempel blir samarbetet bättre, de spelande får hela tiden 

positiv belöning ju mer de klarar i spelet och det innebär även att de lär av sina 

misstag. Även om informationen och kraven finns där så når det inte ut till 

fritidshemmen.  
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Två lärare i studien har tydliga ambitioner för hur de vill arbeta med digitala spel trots 

sin okunskap. Det som var det största hindret för dem var bristen av resurser och 

modern teknik för att kunna arbeta på det sättet de ville. En av idéerna kretsade kring 

arbete med Ipads eller andra surfplattor, vilket skolan inte har tillgång till och därför 

har idén lagts ner. 

 

Återigen pekar lärarna i studien på okunskap och ointresse för digitala spel och därför 

måste kunskapen tillföras eller skapas hos lärarna innan de kan börja använda digitala 

spel som verktyg. Barnen i studien uttrycker kunskap om digitala spel i allmänhet och 

även detaljerad kunskap om flera spel som de själva spelar. Detta stämmer överens 

med Leung och McBride-Changs (2013) studie som visar på samma resultat. Alla 

barnen spelar någon form utav digitalt spel främst för vänskap online eller för att 

interagera med vänner i klassen när de är hemma. Barnen upplever också att de 

någon gång sett negativa delar med digitala spel i form av beroende, aggressivitet och 

cyberbullying.  Precis som Dittrick (et. Al. 2013) skriver kan detta påverkas av vilka spel 

barnen väljer att spela. Att spela digitala spel med grova våldsinslag och andra 

olämpliga svordomar och nedvärderande synsätt kan påverka barnens beteende och 

de blir mer våldsbenägna. Som en intervjuad lärare säger blir de mer snabbtänkta och 

agerar utan att tänka efter. De agerar utifrån situation och hur de själva känner just 

för stunden och finns ingen tanke på vilka konsekvenser det kan medföra. Det är en 

negativ trend som blir mer synlig då cyber-bullying sker mer och mer. Detta är något 

som behöver arbetas kring och det måste göras i samspel mellan lärare och barn. Det 

måste skapas en medvetenhet om vad som är nedvärderande och att det är skillnad 

mellan spel och verklighet. Hur ett sådant arbete kan ske beror på olika situationer 

och kan inte gälla generellt över alla skolor. Då alla skolor har olika förutsättningar för 

digitala spel, antalet spelande samt socioekonomiska aspekter kan spela in i hur 

arbetet sker och hur det utformas. Barnen i verksamheten sitter alltså på den 

kunskapen som lärarna saknar. Det som lärarna har kunskap om är sociala 

interaktioner, handling och konsekvens, förebyggande av kränkande beteende, 

normer och värderingar. Dessa kunskapsområden arbetar fritidshemmen med aktivt 

när det gäller interaktioner öga mot öga men inte när det gäller över digitala spel eller 

sociala medier. 
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Det som blir tydligt är att barnens och lärarnas kunskap bör slås samman för att skapa 

en uppfattning om digitala spel hos både barn och lärare. Diskussionen mellan barn 

och lärare när det gäller digitala spel måste ökas men metoden för att göra det är 

oklar. Lärare uttrycker att de lyssnar på barnens berättelser kring spelen samt att de 

observerar då och då men upplever inte att de har kunskapen som krävs. Det kan 

bero på den negativa inställning som uppfattades hos lärarna, det så kallade 

ointresset. Så för att fortsätta framåt måste lärarnas motvillighet bemötas samt att 

barnens och lärarnas kunskap måste förenas.  

7.2 Digitala spelen stärker andra medierande redskap 

Studien beskriver hur digitala spel kan användas som medierande redskap av de som 

spelar för att tillägna sig ny kunskap och interagera med varandra. Resultaten visar att 

detta stämmer men visar också att de digitala spelen utvecklar ett till medierande 

redskap i sig. Språket ses som ett medierande redskap enligt Vygotskij teori om 

sociokulturellt lärande (Säljö, 2014). Språket är ett av våra främsta medel för 

kommunikation med varandra. Språken är olika för varje land men genom engelska 

kan människor kommunicera över landsgränser eftersom språket används generellt 

över större delen av världen. Som resultaten visar använder barnen digitala spel för 

att utveckla sitt ordförråd i engelska. Barnen använder ett medierande redskap för att 

förbättra ett annat medierande redskap och det ger dem tillgång till internationell 

kommunikation. Tre lärare beskriver hur de sett ett större ordförråd, snabbare och 

tydligare kommunikation på engelska bland de barn som frekvent spelar digitala spel 

både i fritidshemmets verksamhet men också hemma, både i tal och skrift. Resultaten 

stämmer också med Sundqvists (2015) studie som visar att barn som frekvent spelar 

digitala spel har ett bättre ordförråd och förståelse i det engelska språket.  Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2011) listar mål som barnen 

ska uppnå gällande engelska och omvärlden. Det står att barn ska kunna 

kommunicera på engelska i både tal och skrift samt att de ska få information om 

fortsatta utbildningar i omvärlden. Detta är något som lärarna skulle kunna 

uppmärksamma mer eftersom de beskriver att de vill utveckla användningen av 

digitala verktyg.  
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Något som motsäger vidare utveckling av just det området är att fritidshemmets 

verksamhetsmål inte fokuserar på engelska språket utan istället normer och 

värderingar. Allmänna råden (Skolverket, 2014) beskriver att fritidshemmet ska 

fungera som bland annat ett komplement till skolans verksamhet. Därför kan 

engelskan användas i fritidshemmets verksamhet när de arbetar med digitala spel. 

Som tidigare beskrivits så ses också att samarbetet mellan barnen växer och det 

skapar interaktioner mellan barnen som kanske inte uppstått i andra sammanhang till 

exempel på en fotbollsplan. 

7.3 Slutsats 

Det kan sammanfattningsvis sägas att vi i denna studie ser att digitala spel är något 

som barn gärna använder sig av för att skaffa sig nya kontakter och att det finns flera 

områden där de själva utrycker att de lär sig nya saker, det sker inte enbart när 

barnen själva spelar utan de tittar även på videos och annat där de kan lära sig saker 

av andra med massa intresse. Då flera av barnen även utrycker att det blir enklare för 

dem att nedvärdera varandra är detta en negativ konsekvens som måste synliggöras 

och pratas mer om för att det inte ska förekomma. Det måste finnas en medvetenhet 

bland både barn och vuxna om vad som händer i kontakten mellan barn anser vi. 

Framförallt så måste det finnas ett förhållningssätt bland de lärare som arbetar inom 

verksamheten att ta till sig information om de digitala spelen då det blir en allt större 

del i vårt samhälle och barns vardag. Då det idag förekommer en del kränkande 

behandling inom de digitala spelen är det viktigt att ta till sig en kunskap kring dessa 

och hur den kränkande behandling kan bemötas. Det är även viktigt att sen förmedla 

att det precis som i vardagliga livet inte är acceptabelt att behandla någon 

nedvärderande oavsett om det sker i personlig kontakt eller online. Med goda 

demokratiska medlemmar i samhället följer att kunna möta alla på lika villkor. Som 

svar på våra frågor kan sägas att det går att använda digitala spel inom verksamheten. 

Det finns även negativa följder och det kan påvisas att läxor och andra måsten blir 

lidande av de digitala spelen.  
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7.4 Metoddiskussion 

 
Valet av metod visade sig vara givande när det gällde barnen. Vår design av Play-and-

Talk användes med barnen och bidrog till en avslappnad inställning dem, de började 

svara detaljerat och öppet kring frågorna. Som vi nämnt i metoden om att intervjua 

barn beskriver Haudrup Christensen (2004) att det är svårt att få genuina svar från 

barn ifall forskaren inte etablerat en relation till dem tidigare. Denna relation är svår 

att uppnå i en studie som bedrivs på så kort tid som vår men på grund av tidigare 

relationer mellan barnen och oss genom verksamhets förlagda utbildningar fick vi 

ändå utvecklade och kritiska svar av barnen. I samband med utvecklade svar så fick vi 

visuella beskrivningar under våra play-and-talk. Barnen visade hur de spelade, vad de 

spelade och hur de samarbetade med varandra i spelen. Efter vi utfört första play-

and-talk med barnen och första intervjun med en lärare fick vi ändra om frågorna och 

öppna frågeställningen. Våra frågor efter ändringen fungerade som öppnare till 

följdfrågor som kunde utveckla barnens svar. Vi behövde följa upp med följdfrågor 

hos varje barn för att få hela berättelsen. Hos lärarna fungerade våra frågor 

självständigt och lärarna kunde prata länge och öppet kring varje fråga med 

utvecklade svar. Det hade varit bra att göra en pilotstudie och testa dessa frågor 

innan för att se hur de fungerar i sammanhanget. Bryman (2013) beskriver detta som 

ett sätt att säkerställa att frågorna fungerar och att studien blir bra. 

Lärarna utryckte att de inte ville delta i Play-and-talk. Detta gjorde att studiens 

utformning fick ändras. Tanken var att göra play-and-talk med lärarna också men 

eftersom de var motvilliga och inte ville sitta ner och spela digitala spel så fick vi ändra 

det till kvalitativa intervjuer. Därmed ändrade vi till att endast göra kvalitativa 

intervjuer med lärare för att få dem att delta. Detta ledde till att lärarna pratade om 

vad de kunde sedan innan, vilket inte var mycket, samt vad de sett i 

fritidsverksamheten. Vi tror att intervjuerna hade kunnat ge mer ifall lärarna hade 

suttit ner och spelat spelen. De hade fått konkreta exempel att kunna relatera till när 

de svarade på våra frågor. Eftersom vi inte fick tillstånd att genomföra play-and-talk 

med lärarna fick vi ändra våra frågor inför intervjuerna med lärarna. 
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 Lärarna gav inga utvecklade anledningar till varför de var emot play-and-talk men 

kände att det skulle ta för lång tid och att de inte kunde vara borta från verksamheten 

så länge. Det kändes som de uttryckte en rädsla för digitala spel utan att säga det rätt 

ut. Eftersom vi båda har en bakgrund inom digitala spel kan vår inställning till studien 

ifrågasättas. Vi har arbetat noga med att hålla oss objektiva till våra deltagare i 

studien och när vi tolkat resultatet. När vi sökt efter tidigare forskning har vi fokuserat 

på att hitta artiklar som visar både positiva och negativa resultat kring digitala spel för 

att skapa en bred och stabil grund att stå på. Slutligen anser vi att de resultat som 

visar sig i vår studie egentligen bör styrkas av fler deltagare eftersom vårt urval var 

litet bland både barn och lärare. Det finns viktiga och intressant resultat som i 

samband med en kvantitativ uppföljningsstudie skulle kunna användas. 

7.5 Vidare forskning 

 

Digitala spel är ett stort område och kräver både tid och vilja att utforska. Digitala spel 

blir som tidigare sagts större och används mer bland både barn och vuxna. Det finns 

dock ett glapp mellan generationer och precis som en av de intervjuade lärarna säger 

finns det inte alltid ett intresse vilket påverkar synen på de digitala spelen. Mycket av 

intresset kommer från egna erfarenheter av de digitala spelen. Inom verksamheten 

behövs en större medvetenhet bland lärarna med tanke på att det är en del av barns 

vardag att spela då och då. Det finns stora möjligheter att utforska hur det påverkar 

barns utveckling, om det sker i en positiv eller negativ bemärkelse. Det kan även vara 

så att det inte har någon påverkan på barns utveckling. Det finns även möjligheter att 

forska kring hur just spel ska utvecklas eller skapas för att stimulera barns utveckling. 

En skillnad som visat sig både i denna och tidigare studier är skillnaden mellan flickor 

och pojkars spelvanor. Sundqvist (2015) skriver i sin studie att de barn som spelar 

mest frekvent består mestadels av pojkar. Det skulle därför vara intressant och 

nödvändigt att bedriva studier kring flickor och pojkars spelvanor, samt vad som 

intresserar dem. 

 

 



 

36 
 

Referenslista 

 
Aftonbladet. (2015). Barnleken blir krig på riktigt.  
Hämtad 3 maj, 2016, från  
http://www.aftonbladet.se/kultur/article21917720.ab 

 

Aarsand, P. & Evaldsson, A-C. (2011). Den fria lekens möjligheter och begränsningar – 
om barns komptenser och vardagliga deltagande i fritidshemspraktik. I Klerfelt, A. & 
Haglund, B. (Red.), Fritidspedagogik – fritidshemmets teorier och praktiker. (s. 137-
154). Stockholm: Liber AB. 
 
Bennerstedt, U. (2013). Knowledge at play: Studies of games as members’ matters. 
(Thesis in Education, University of Gothenburg, Department of Education, 
Communication and Learning). 
  
Bryman, A. (2013). Samhällsvetenskapliga Metoder. Stockholm: Liber AB. 
 
Judd, C.M., Smith, E.R. & Kidder, L.H. (1991). Research methods in social relations. (6. 
ed.) Fort Worth: Harcourt Brace Javanovich College Publishers 
 
Dittrick, C., Beran, T., Mishna, F., Hetherington, R., & Shariff, S. (2013). Do Children 
Who Bully Their Peers Also Play Violent Video Games? A Canadian National Study. 
Journal of School Violence, 12:4, 297-318. DOI: 10.1080/15388220.2013.803244 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15388220.2013.803244 
 
Dagens Nyheter. (2015). Dataspelande unga skriver bättre engelska.  
Hämtad 3 maj, 2016, från http://www.dn.se/arkiv/insidan/dataspelande-unga-skriver-
battre-engelska/ 
 
Falker, C. (2007). Datorspelande som bildning och kultur: En hermeneutisk studie av 
datorspelande (Doktorsavhandling, Örebro universitet, Department of education). 
 
Forsberg Ahlcrona, M. (2013). Handdockan i pedagogiken. I Klerfelt, A. & Qvarsel, A. 
(Red.), Kultur, estetik och barns rätt i samhället. (s.181-196). Malmö: Gleerups 
Utbildning AB. 
 
Haglund, B. & Klerfelt, A. (2011). Samtalspromenader – barn berättelser om meningen 
med fritids. I Klerfelt, A. & Haglund, B. (Red.), Fritidspedagogik – fritidshemmets 
teorier och praktiker. (s. 155-181). Stockholm: Liber AB. 
 
Haudrup Christensen, P. (2004). Children’s participation in ethnografic research.  

Issues of power and representation. Children and Society, v. 18(2), 165-176. 

 
Hjerm, M. & Lindgren, S. (2010). Introduktion till en samhällsvetenskaplig analys. 
Malmö: Gleerups. 
 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article21917720.ab
http://www.dn.se/arkiv/insidan/dataspelande-unga-skriver-battre-engelska/
http://www.dn.se/arkiv/insidan/dataspelande-unga-skriver-battre-engelska/


 

37 
 

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011) Utvecklingspsykologi (3. uppl.). Stockholm: Natur och 
Kultur. 

 
Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande. En länk mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik. Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. 

 
 
Leung, A.N., & McBride-Chang, C. (2013). Game On? Online Friendship, Cyberbullying, 
and Psychosocial Adjustment in Hong Kong Chinese Children. Journal of Social and 
Clinical Psychology, Vol. 32, No. 2, 2013, pp. 159-185. 
 
Liu, S., Schad, D.J., Kuschpel, M.S., Rapp M.A., Heinz, A. (2015). Music and Video 
Gaming during Breaks: Influence on Habitual versus Goal-Directed Decision Making. 
San Francisco. PLoS One. 
 
Lozic, V. (2016). Datorspel – inspiration för lärare? Stockholm: Skolverket 
Hämtad 3 maj, 2016, från 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/datorspel-
1.203958  
 
Miniclip SA. (2015). Agar.io  
Hämtad 12 maj, 2016 från 
http://www.miniclip.com/games/agar-io/se/ 
 
MovieStarPlanet ApS. (2012). Välkommen till MovieStarPlanet. 
Hämtad 12 maj, 2016, från  
http://info.moviestarplanet.se/om.aspx 
 
Näslund, M. (2014). Dataspelens utrymme inom fritidshemmet: En studie om 
fritidspedagogers förhållningssätt till dataspel. Kandidatuppsats, Umeå universitet. 
 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Fritzes.  

 

Skolverket. (2014). Allmänna råd för fritidshem. Stockholm: Fritzes.  
 
Sjöblom, B. (2008). “Gaming as a Situated Collaborative Practice.” 
Human IT 9.3 (2008): (s. 128–165). 
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/3-9/bs.pdf 
 
Sundqvist, P. (2015). Out-of-school digital gameplay and in-school L2 English 

vocabulary outcomes. Karlstad: Faculty of Arts and Social Sciences. Hämtad 13 maj, 

2016 från http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X15000433 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/datorspel-1.203958
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/datorspel-1.203958
http://www.miniclip.com/games/agar-io/se/
http://info.moviestarplanet.se/om.aspx
http://etjanst.hb.se/bhs/ith/3-9/bs.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X15000433


 

38 
 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan - teoretiska traditioner. I Liberg, C., Lundgren, 
U. & Säljö, R. (Red.), Lärande skola och bildning. Grundbok för lärare. (s. 251-310). 
Stockholm: Natur & Kultur. 
 

SVT. (2016). Unga riskerar spelberoende på sommarlovet.  
Hämtad 3 maj, 2016, från  
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ungas-spelande-oroar-foraldrarna 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 
TV4. (2016). Barn spelar datorspel med tortyr och våldtäkt.  
Hämtad 3 maj, 2016, från  
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/barn-spelar-datorspel-med-tortyr-och-

v%C3%A5ldt%C3%A4kt-3266232 

 
Ubisoft Entertainment. (2014). Just Dance Unlimited. 
Hämtad 12 maj, 2016, från  
http://just-dance.ubi.com/en-NORDIC/home/index.aspx 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 
Ågren, Y. (2015). Barns medierade värld. syskonsamspel, lek och konsumtion.  

(Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Barn och ungdomsvetenskapliga  

institutionen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ungas-spelande-oroar-foraldrarna
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/barn-spelar-datorspel-med-tortyr-och-v%C3%A5ldt%C3%A4kt-3266232
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/barn-spelar-datorspel-med-tortyr-och-v%C3%A5ldt%C3%A4kt-3266232
http://just-dance.ubi.com/en-NORDIC/home/index.aspx


 

39 
 

 

Bilaga 1 

Tillståndsblankett Vårdnadshavare 

Hej! 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan för lärande och kommunikation här i 
Jönköping. Vi skriver just nu vårt examensarbete, ett arbete kring 
användningsområden av digitala spel. Vi vill med denna blankett be om ert tillstånd 
att intervjua ert/era barn. Dessa intervjuer kommer ske under fritidshemstid. Vi 
kommer att spela in det som sägs för att senare kunna lyssna till detta. Era barn 
kommer vara skyddade av Konfidentialitetskravet inom forskningsetik. Detta betyder 
att all information kommer hanteras varsamt och inte publiceras med några namn 
eller kopplingar till skola. Det är helt frivilligt och det går när som helst att avbryta sitt 
deltagande. Detta kommer att ske under 5 dagar under vecka 16. 
Materialet kommer användas för vårt arbete och sedan skickas till vår lärare på 
Högskolan och vid godkännande kommer detta arbete att publiceras. Det kommer 
även vara tillgängligt för de som deltar och är intresserade av att ta del av arbetet. 
Vi önskar svar på detta senast datum 18/4 - 2016 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Simon Persson & Christoffer Sonestedt 
0762410160 
 

 
 
_________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift 
 

_________________________________ 
Namnförtydligande 
 

_________________________________ 
Datum 
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Bilaga 2 

 
Tillståndsblankett Barn 

Hej! 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan för lärande och kommunikation här i 
Jönköping. Vi skriver just nu vårt examensarbete, ett arbete kring 
användningsområden av digitala spel. Under detta arbete vill vi gärna sitta ner med er 
framför olika spel och bli delaktiga i vad ni gör när ni spelar. Vi kommer prata med er 
under tiden och ställa frågor som ni får svara på hur ni själva vill. Vi vill med denna 
blankett be om ert tillstånd att göra det med er. Vi kommer att vara där under 
fritidshemstiden. Vi kommer att spela in det som sägs för att senare kunna lyssna på. 
All information kommer hanteras varsamt och inte visas med några namn eller 
kopplingar till skola. Det är frivilligt att vara med, och det går att avbryta när som 
helst. Detta kommer att ske under 5 dagar under vecka 16. 
Materialet kommer användas för vårt arbete och sedan skickas till vår lärare på 
Högskolan och vid godkännande kommer detta arbete att visas för andra. Det 
kommer även vara tillgängligt för de som deltar och är intresserade av att ta del av 
arbetet. 
Vi önskar svar på detta senast datum 18/4 - 2016 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Simon Persson & Christoffer Sonestedt 
0762410160 
 

 
_________________________________ 

Barns underskrift 
 
_________________________________ 
Namnförtydligande 
 
_________________________________ 
Datum 
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Bilaga 3 

Play-and-talk frågor barn: 
1. Visa mig vad du gör på datorn? 
2. Varför använder du datorn? 
3. När använder du datorn? 
4. Finns det några spel som är extra roliga? 
5. Vad gör du helst framför datorn/tv-spel etc? 
6. Vad är roligt/tråkigt? 
7. Spelar du några digitala spel på fritids? (Tv-spel/Dataspel) 
8. Följdfrågor på svar 
9. Om du spelar, varför spelar du? 
10. Följdfrågor på svar 
11. Spelar du tillsammans eller ensam? 
12. Följdfrågor på svar 
13. Vad är bra med spel? 
14. Följdfrågor på svar 
15. Vad är dåligt med spel? 
16. Följdfrågor på svar 
17. Är det skillnad mellan olika spel? 
18. Följdfrågor på svar 
19. Lär du dig något av att spela? 
20. Följdfrågor  
21.  Vad får du för känslor när du spelar? 
22.  Följdfrågor 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor lärare: 
 

1. Använder du dig av digitala spel i fritidshemmet? 
2. Följdfrågor 

3. Vad är din uppfattning av digitala spels mening? 
4. Följdfrågor 
5. Hur kan digitala spel anpassas för fritidshemmen? 
6.  Följdfrågor 
7. Ser du några användningsområden för digitala spel inom verksamheten? 
8. Följdfrågor 
9. Vilka förmågor/kunskaper kan barn utveckla vid användande av digitala spel? 
10. Följdfrågor 
11. Ser du någon skillnad mellan barn som använder sig av digitala spel och de som 

inte använder sig av de? 
12.  Följdfrågor 
13. Vad är bra med digitala spel? 
14. Följdfrågor 
15. Vad är dåligt med digitala spel? 

 


