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Studien grundar sig i ett intresse för hur barn interagerar med datorspel. Datorer och 
datorspel blir mer och mer vanliga i barnens omvärld. Syftet med studien är att belysa 
och beskriva hur barn i fem års åldern gör när de spelar ett datorspel och hur de 
interagerar med det. Vi belyser bland annat hur barnen tolkar ikoner, hur de förstår den 
auditiva informationen i kombination med bilderna, och vilka strategier de använder för 
att ta sig vidare i spelet. Vi studerar också vad de minns när de spelar spelet för andra 
gången. Studien har en kvalitativ ansats och ett kontrollerat experiment används som 
metod, för att få svar på våra frågeställningar genomfördes observationer vid två 
tillfällen på fyra respektive tre barn.  Resultatet visar att barnen använder sig av flera 
olika strategier för att ta sig fram i spelet. Barnens förståelse och tolkningar av ikonerna 
och bilderna varierar, likaså tolkningen av den auditiva informationen. Interaktionen 
mellan datorspelet och barnen är stor. 
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The study is based on an interest in how children interact with computer games. 
Computers and computer games are becoming increasingly common in the childrens 
environment. The purpose of this study is to illustrate and describe how children in the 
age of five act when they play a computer game and how they interact with it. We 
particulary highlight how children interpret the icons, how they understand the 
information that is auditive, combined with the images and what strategies they use to 
advance in the game. We also study what the children remembered when they played 
the game for the second time. The study has a qualitative approach. Inspired by a 
controlled experiment we made observations at two different occations, with four and 
three children respectively, to answer our questions. The result of the study shows that 
children use multiple strategies to navigate in the game. The childrens understanding 
and interpretation of the icons and the images varies as well as the interpretation of the 
auditive information. The interaction between the game and the children is high.  
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BAKGRUND 
 
 
 

Inledning 
 
 
Avsikten med denna uppsats är att försöka förstå barns interaktion med ett datorspel. 
Det finns en dator på i stort sett varje förskola och det är ett relativt nytt tekniskt 
verktyg som barnen kommer i kontakt med. Vi antar att andelen datorer i hemmet är 
hög och att barn har tillgång till minst en dator att spela datorspel på. I dagens samhälle 
är datorn en stor del av vardagen på många olika sätt, den spelar en stor roll när det 
gäller kommunikation och det är även viktigt att kunna hantera en dator i till exempel 
framtida utbildning och arbete. Det är intressant att veta hur barnen interagerar med 
datorspel om de skall användas vid lärandetillfällen. Vi anser att barns interagerande  
med datorspel inte är särskilt uppmärksammat även Ljung-Djärf (2002) påpekar detta. 
Av egen erfarenhet, eftersom vi har spelat många datorspel själva, vet vi att de flesta 
datorspel som är riktade till barn är uppbyggda på samma sätt med auditiv information 
och olika ikoner som det är meningen att aktören skall klicka på. Det betyder att barn 
bland annat behöver förstå information och tolka ikoner av olika slag som dyker upp 
på skärmen. Nylander (2007) menar att om man skall finna det lustfyllda i att spela 
datorspel måste aktören kunna avläsa informationen som ges i form av text, bild och 
ljud. Denna process vill vi belysa i vår studie då det inte verkar uppmärksammas att 
barn gör detta när de sitter vid datorn. I studien kommer vi att observera barn när de 
sitter vid datorn och spelar ett datorspel och syftet med studien är att belysa hur barn 
gör när de spelar ”Pettson och Findus i snickarbon” och hur de interagerar med 
datorspelet.  Linderoth (red. 2007) skriver att datorn förekommer allt mer i vår kultur 
och därmed ökar även forskningen kring den och dess spelfunktion. Men något som 
efterfrågas är forskning kring datorspelandet som aktivitet. Genom att observera 
barnens interaktion med datorn, medan de spelar ett datorspel, tror vi att vi kan komma 
åt viktiga aspekter av barns lärande och kognitiva förståelse.  
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98) förespråkar användning av datorer. Det står bland 
annat att barnen skall kunna tillägna sig de kunskaper som alla i samhället behöver och 
som utgör den gemensamma referensram som alla behöver. ”Multimedia och 
informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande som i tillämpning.” 
(Lpfö98:7)  
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Begreppsförklaring 
 
 
Interaktion 
 
Linderoth (2004) beskriver interaktion i sin avhandling, han menar att hur människor 
handlar beror på vad människor gör och säger runt omkring oss och på vilka händelser 
som inträffar. Vi människor svarar med vårt agerande på det som sker omkring oss och 
omgivningen ger respons på vårt agerande. Linderoths beskrivning bygger på tanken 
att människan och den direkta sociala och materiella omgivningen har en ömsesidig 
relation. Det är det ömsesidiga flödet av händelser och handlingar som Linderoth avser 
med termen interaktion. I denna studie använder vi oss av denna förklaring till ordet 
interaktion.  
 
Bilder  
 
När vi skriver om bilder i studien menar vi hela den bild som syns på skärmen. Även de 
föremål som står på hyllan i Pettsons snickarbod kallas för bilder då vi anser att de är en 
del av helhetsbilden. 
 
Ikoner 
 
Med ikoner menar vi till exempel fönstret som finns med på varje bild. Fönstret är inte 
en del av bilden men det händer något när man klickar på den. Hjälpikonen, sopborsten 
och ja och nej-djuren är inte heller delar av bilden och kallas därför ikoner.  
 
Strategi 
 
Ett tillvägagångssätt som barnen använder sig av för att lösa uppgifter som de får i 
datorspelet. 
 

Aktör 
 
Den här benämningen används på den person som spelar datorspelet.  
 

Tidigare forskning kring datorn och datorspel 
 
 
I följande stycken redogör vi för tidigare forskning som är relevant för studien. 
Forskningen handlar om datorspelens utveckling, datorn i barnens omgivning,  
strategier som barn använder sig av när de spelar datorspel, datorspelets 
kommunikation och hur det är tänkt att man skall spela datorspel. Forskningen handlar 
också om den kognitiva utvecklingen hos barn i två till sex års ålder, kognitiva 
tolkningar av ikoner och designen av dem och om långtids- och korttidsminne.  
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Datorspelens utveckling 
 
I detta avsnitt skildrar vi några viktiga aspekter av datorspelens utveckling.  
 
Ahlberg (2007) beskriver att det första datorspelet gjordes under 60-talet av 
datorkunniga på universiteten, det fanns inte tillgång till datorer på andra ställen. Det 
första spelet hette Spacewar, spelet hade två rymdskepp och det gick ut på att skjuta 
ner det andra skeppet innan man blev indragen i solen av dess dragningskraft. Grafiken 
var inte den bästa, spelet hade svart bakgrund och skeppen och solen var vita. Det var 
heller inget ljud till spelet. Spacewar kan sägas vara urmodern till alla andra datorspel. 
Runt 80-talet började datorerna klara av 8 bitars färggrafik, stereoljud och två personer 
kunde spela mot varandra. På 80-talet kom också de första hemdatorerna. Enligt 
Nilsson (2008) har det i takt med datorspelens utveckling vuxit fram olika genrer. 
Indelningen kan göras efter vad aktören gör i spelet, tema och vem som är tilltänkt som 
aktör, bland annat finns en genre för barnspel. Inom den genren förekommer ofta 
figurer som är kända för barn sedan tidigare, från bland annat tv. Spel riktade till barn 
har gemensamt att de innehåller tydliga instruktioner som gör att de blir enkla att spela. 
Det finns spel, som Nylander (2007) menar, är tänkta som så kallade pedagogiska 
datorspel, det vill säga att de är gjorda för att på ett lustfullt sätt lära ut skolkunskaper. I 
sin studie fick Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) fram att de pedagogiska 
datorspelen många gånger uppskattas av barnen då de får omedelbar respons och 
belöning vid korrekt utförda uppgifter. Det är däremot osäkert att påstå att de har lärt 
sig något, barnen reflekterade sällan över varför de blivit belönade, samtidigt som de 
ändå var medvetna om hur de skulle göra för att få belöningen. Även enligt Nylander 
(2007) är det tveksamt om spelen har en pedagogisk effekt. Ofta försöker barnen så 
snabbt som möjligt hitta strategier för att ta sig igenom spelet och samla poäng eller 
liknande. Spelen är ofta uppbyggda på så sätt att barnen inte behöver förstå innehållet 
och de tänkta pedagogiska momenten hamnar således inte i fokus, menar Nylander. 
Den pedagogiska effekten kunde dock framkomma då spelet användes som ett 
komplement till undervisningen och då det ingick i en serie andra övningar och läraren 
styrde barnens spelande. Seriösa datorspel är spel som används i undervisningssyfte 
och de är tänkta att förstärka inlärningen. Nylander beskriver att den minsta 
definitionen av ett datorspel är, att aktören skall kunna mäta och utveckla sin förmåga 
inom ett område. Ett datorspel skall innehålla ett regelverk och det skall erbjuda 
interaktivitet.  
 
Datorn som en del av barnens omgivning belyses i nästa stycke. 
 

Datorn i barnens omgivning 
 
Enligt Jedeskog (2005) var 1984 det första året som staten satsade på IT 
(informationsteknik) i grundskolan. Mindre ordbehandling stod på schemat och det var 
lärare inom matematik och naturvetenskap som bedrev undervisningen, fortbildning av 
lärare existerade inte. Satsningen dog ut bara några år senare. Nästa satsning ägde rum 
1988 och denna gång skulle inte samma misstag göras om. Men i stället upptäckte man 
att undervisningens innehåll inte blev annorlunda när det gällde datoranvändning 
jämfört med vanlig undervisning. Skolan hade svårt att hänga med i den snabba IT-
utvecklingen. Den tredje satsningen pågick mellan 1996 och 1999 här fanns det tre 
grundantaganden som undervisningen byggde på. För det första skulle användningen 
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av datorer förankras från grunden, för det andra behövdes en allmän kompetens hos 
skolans personal och för det tredje behövde lärare och elever se möjligheterna med att 
använda datorer i inlärningssyfte. Den fjärde och senaste satsningen ägde rum mellan 
1999-2002, alla lärare och elever fick egna e-mailadresser och skolans åtkomst till 
Internet ökades med hjälp av bidrag från staten. 60% av alla lärare på skolorna 
förväntades använda datorer i undervisningen. Alla som deltog fick en egen 
multimediadator att använda hemma. Den fjärde vågen fick kraft ifrån den tredje och 
var kraftfull inte bara på grund av det stora antalet deltagande lärare och elever utan 
också beroende på de stora investeringarna i teknisk utrustning. Till slut fanns det inte 
mer pengar att köpa moderna datorer för, skoldatorerna var snart för gamla för nya 
programvaror. 
 
Hernwall (2003) skriver att datorn är något naturligt för barn. Han påpekar också att 
västvärlden har genomgått en stor förändring i den mediatekniska utvecklingen i så 
snabb takt att den medfört att skillnaderna mellan två generationer är så stor att deras 
erfarenheter bokstavligen härstammar från två olika världar. Den äldre generationens 
kunskaper om tekniken är inte alltid tillräcklig utan barn och unga utgör den äldre 
generationens länk till den värld vi lever i. Den västerländska människan tillbringar en 
stor del av sitt liv genom media. Ljung-Djärf (2002) menar att det numera är en 
självklarhet att barnen använder datorn på förskolan, men det finns också datorer på 
flera andra ställen i barnens omgivning. I sin studie har Ljung-Djärf fått fram att 
pedagoger ofta ser användandet av datorer som ett tidsfördriv och att ett lärande kan 
ske som en bieffekt. Att barnen kommer i kontakt med IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) innebär inte att de har en förmåga att hantera tekniken. Barnen 
växer in i sättet att tänka och handla genom att använda sig av den. Enligt 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) kommer IKT att spela en stor roll i 
framtida utbildningssammanhang och Johansson, A. (2000) hävdar att pedagogerna har 
ett tydligt uppdrag att hantera IT i pedagogiska sammanhang i förskolan. 
 
Kommande stycke redogör för de olika strategier som barnen använder sig av då de 
spelar datorspel. 
 

Strategier 
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) har gjort en studie där de forskade om 
barns möten med datorn. Författarna menar att barn har flera olika tillvägagångssätt för 
att hantera datorspel. För att ta reda på hur de skulle göra var en vanlig strategi bland 
barnen att fråga en vän eller pedagog om hjälp. Det fanns även barn som använde sig 
av strategin att prova sig fram genom att klicka i olika kombinationer, för att se vad det 
resulterade i. I de fallen försöker barnen avläsa spelets ”kod”, det vill säga hur 
skaparna har tänkt att aktören skall göra. En del av barnen klickade stressat och 
planlöst runt på skärmen då de fastnat i spelet. När detta inte ledde till något resultat 
gav de upp det aktuella momentet och gick tillbaka till något moment som de visste att 
de förstod. Det var även några barn som förstod att spelen innehåller en hjälpfunktion, 
då muntlig information spelas upp. Men denna information var det inte alla barn som 
orkade tillgodogöra sig då det var ivriga med att komma vidare i spelet. De valde 
istället att byta till ett annat spel om de vid tillfället inte kunde fråga någon person i 
närheten. Enligt Johansson, B. (2000) uppmuntrar datorspel till användande av vissa 
specifika strategier. Johansson, B. kallar en strategi för Försök-och-misstag det betyder 
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att lösningen finns på skärmen och det handlar om att klicka på rätt ställe. En annan 
strategi kallar Johansson, B. för Lära genom att göra – det är i den konkreta 
situationen framför datorn som och i interaktionen med den som kunskaper befästs och 
utvecklas. En tredje metod kallas för Energibesparing – eftersom det går att hitta och 
göra rätt genom att prova behöver barnen inte läsa skriven text eller lyssna på tal. Den 
fjärde och sista strategin kallar Johansson, B. för Plocka russinen ur kakan, eftersom 
utbudet och valmöjligheterna är stora i spelet är det inte nödvändigt att utföra en tråkig 
eller svår uppgift innan man gör något annat. Johansson, B. påpekar att dessa strategier 
väljs eftersom det är nöjet med spelet som är huvudsaken och lärandet blir en 
biprodukt. Gee (2003) påpekar att spelandet vid datorn innebär att aktören skapar, 
provar och omprovar hypoteser. Gee menar att datorspelandet består av olika steg. Steg 
ett innebär att aktören utforskar spelvärlden genom att se sig omkring. Vid steg två går 
aktören över till att skapa hypoteser om hur det går att använda det man sett i steg ett. I 
det tredje steget provar aktören sina hypoteser och ser hur resultatet blir och i det fjärde 
steget reflekterar aktören över resultatet och omprövar eventuellt teorier.  
 
I nästa del ges en inblick i datorspelets sätt att kommunicera för att det skall kunna 
interagera med aktören.  

Datorspelets kommunikation 
 
Långt efter att det skrivna ordet blev allmänt känt som kommunikationsverktyg i hela 
världen används fortfarande ikoner i speciella syften, påpekar Caplin (2001). Ikoner 
symboliserar och betyder något. Caplin beskriver också att teorierna om vad syftet med 
ikoner är varierar. Vissa ser dem som en grafisk bild som endast identifierar vad som 
händer om man klickar på den när man har lärt sig vad ikonen betyder. Andra menar att 
ikonen måste ge en rättvis bild av exakt vad som händer när man klickar på ikonen. 
Blackmon och Terrell (2007) menar att tolkning av tecken i datorspel så som objekt, 
symboler, handlingar och liknande, beror på tidigare erfarenhet. Tolkningar är inte 
generella utan beror på sammanhanget. Aktören skapar mening av tecknen i spelet som 
baseras på erfarenheter ur livet. Willhelmsson (2007) menar att ikonerna i den virtuella 
miljön är till för att interagera med, exempelvis kan aktören lockas till att klicka på en 
dörr. Bakom dörren kan aktören då exempelvis finna en skatt. Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2007) förmedlar ett antagande inom speldesign som innebär att ju 
fler former som används för att förmedla information i spelet desto bättre kommer det 
att stödja lärande och förståelse hos användaren, även Linderoth (2004) påpekar detta.  
 
I nästa stycke belyses hur interaktionen med datorspelet är tänkt att ske.  

Att spela datorspel 
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att dagens datorspel är baserade på 
bilder, dessa bilder är sammanlänkade och ger aktören upplevelsen av att han eller hon 
befinner sig i en specifik miljö. En huvudsaklig del av datorspelandet består av att ta sig 
fram i de olika miljöerna. Bilderna har funktioner som möjliggör för aktören att 
påverka den virtuella världen om han eller hon klickar på dem. Nylander (2007) menar 
att när man spelar dator är tangentbordet och musen aktörens förlängning in i spelet. 
Med musen har aktören stor frihet att exakt påverka objekten på skärmen, man kan lyfta 
saker, flytta saker och klicka sig runt på en karta. En förutsättning för att kunna spela 
ett spel är att kunna orientera sig i den virtuella världen. Genom att klicka på olika 
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ställen och förflytta sig i den virtuella världen kommer aktören åt olika 
programfunktioner (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2000). Nylander (2007) 
framhåller också att en van aktör har en tendens att klicka bort information som han 
eller hon inte har någon nytta av. En ovan aktör har svårt att veta vilken information 
som är viktig.  
 
I kommande stycke belyses barnens kognitiva utveckling som en betydelse för 
förståelsen av symboler.  
 

Kognitiv utveckling hos barn i två till sex års ålder 
 
Piaget (ref. Hwang och Nilsson 2004) menar att det viktigaste som sker i den tidiga 
barndomen är att barnen utvecklar en förmåga att kunna tänka symboliskt. En symbol 
är något som står för något annat till exempel saker och händelser. Det viktiga är inte 
handlingarna och orden i sig utan avsikterna hos den som använder symbolen. 
Symbolerna underlättar barnens problemlösning och sättet de kategoriserar 
verkligheten på. Denna utveckling går inte av sig självt, barnen behöver mycket hjälp 
från vuxna för att bli bra på att hantera symboler. Det symboliska tänkandet hjälper 
barnen att minnas saker och ting bättre. Om man till exempel kan ordet ”gunga” blir 
det en symbol för känslan att gunga. Men för att veta hur det känns att gunga måste 
man prova det.  
 
Vidare beskrivs hur ikoner och bilder bör vara utformade för att tolkas på rätt sätt.  
 

Kognitiva tolkningar av ikoner och designen av dem 
 
Araï (2001) förklarar att när man till exempel ser ett cylindriskt föremål med ett 
handtag på, känner man igen det som en mugg. Denna teori innebär att när man känner 
igen något jämförs formen på föremålet med den mentala kopian av formen. Det kan 
också vara så att man känner igen föremål genom deras karaktäristiska drag. 
Karaktäristiska drag är attribut eller egenskaper som föremålet har som till exempel 
färg och storlek.  
 
Norman (2002) beskriver något som heter Affordances. Affordance syftar till de 
upplevda och verkliga egenskaper hos objektet, främst de fundamentala egenskaperna 
som bestämmer hur objektet kan användas. Affordances ger starka ledtrådar om hur 
objekt skall användas. Komplexa objekt kan behöva förklaringar men enkla objekt skall 
inte behöva det. När enkla objekt behöver förklaringar och bilder har designen 
misslyckats. Ett annat begrepp som Norman beskriver är mapping, det är en teknisk 
term som syftar till relationen mellan kontroller och vad som händer när man använder 
dem. Ett exempel på bra mapping är att när man vrider bilens ratt åt höger så svänger 
bilen åt höger. Bra mapping leder till omedelbar förståelse. När man trycker på en 
knapp till exempel är det viktigt att få feedback, angående vilken handling som just 
ägde rum och vilket resultat som uppnåddes. När man vill tända en lampa och trycker 
på knappen får man direkt feedback på att lampan tänds. Enligt Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2000) innehåller datorspelen en del funktioner som aktören 
uppfattar omedelbart, samtidigt som andra måste läras in för att kunna tolkas på rätt 
sätt. Exempelvis kan det tyckas självklart för ett barn att man förflyttar sig genom en 
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dörr, genom att klicka på den. Ikonerna, som representerar olika funktioner i 
datorspelen, kan enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö till en början ha en oklar 
innebörd för barnen. Med sin studie fick författarna fram att barnen av misstag 
exempelvis avslutade spelet, då funktionen med ikonen var oklar. Funktionen är 
någonting som barnen efter en tids användning kan lära sig, om de inte tröttnar och ger 
upp innan dess. I datorspel riktade till barn är det av vikt att symboliken i ikonen utgår 
från det som är känt för barnen. 
 
I nästa stycke tas långtids- respektive kortidsminne upp. 
 

Långtidsminne och korttidsminne 
 
Araï (2001) beskriver att alla har tillgång till korttidsminnet och där kan information 
lagras i några få sekunder upp till ett par minuter. Till exempel måste vi, när vi läser, 
komma ihåg vad vi just har läst för att skapa oss en förståelse av vad det är vi läser. 
Korttidsminnet är ett temporärt lagringsutrymme för information som är på väg till 
långtidsminnet. När information befinner sig i långtidsminnet kan vi återkalla det från 
minnet. Människan är beroende av långtidsminnet för att klara av vardagen. 
Informationen hamnar i långtidsminnet genom repetition eller genom att man förstår ett 
meddelande, om man till exempel är på en föreläsning och förstår vad föreläsaren säger 
så lagras troligen föreläsningen. Författaren förklarar vidare att vi kommer ihåg mest av 
det vi lärt oss vid ett inlärningstillfälle de första minuterna efter att det har ägt rum. 
Därefter avtar det vi kommer ihåg och efter sex dagar kommer vi bara ihåg cirka 20 
procent av det vi lärt oss. Däremot underlättas inlärningen av samma material vid ett 
senare tillfälle om det har lärts in en gång tidigare.  
 
Mot denna bakgrund har vi formulerat vårt syfte och våra frågeställningar, som studien 
bygger på. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med studien är att belysa och beskriva hur barn i femårsåldern på förskolan gör 
när de spelar ”Pettson och Findus i snickarbon” och hur de interagerar med datorspelet. 
För att svara på detta blir följande frågeställningar aktuella. 
 

• Vilka strategier använder barnen för att ta sig fram i spelet? 
 

• Hur tolkar barnet bilderna som finns i datorspelet och den auditiva 
information/de instruktioner som ges av spelet och deltagande observatör? 

 
• På vilket sätt visar barnen kognitiv förståelse för ikonerna i spelet? 

 
• Vad minns barnen då de spelar datorspelet för andra gången? 
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METOD 
 
 
 
I detta stycke beskrivs vilket val av metod som har gjorts, vilka barn som valdes ut och 
varför. Här beskrivs också hur förberedelserna till observationerna och genomförandet 
av dem gick till. Vi beskriver hur vi gick tillväga när vi analyserade och bearbetade 
resultatet och studiens trovärdighet diskuteras. Slutligen beskrivs vilka 
forskningsetiska principer vi har tagit hänsyn till. I detta stycke redogör vi också för en 
presentation av datorspelet ”Pettson och Findus i snickarbon”. Vi gör en analys av 
datorspelet och vi förklarar vad som sker på de olika bilderna som barnen använder sig 
mest av i våra observationer. 
 
 

Metodval 
 
 
Syftet med studien är att belysa och beskriva hur barn gör när de spelar datorspel. 
Utifrån detta valde vi en kvalitativ ansats som enligt Stukát (2005) innebär att 
resultaten tolkas och förstås, inte generaliseras och förklaras. Målet med en kvalitativ 
ansats är enligt Starrin (1994), att upptäcka strukturer och processer hos ännu okända 
företeelser, egenskaper eller innebörder. Målet med en kvantitativ ansats är däremot att 
undersöka hur en företeelse fördelar sig mellan olika grupper. Därmed kan den ena 
ansatsen inte ersätta den andra. Den kvalitativa ansatsen ställer vadfrågor, medan den 
kvantitativa ställer frågor angående samband och förekomster. Vi utför ett konrollerat 
experiment på fältet med barnen. Det är ett kontrollerat experiment eftersom vi har 
kontroll över vissa faktorer, vi ber barnen att sätta sig framför datorn och spela ett 
datorspel som vi själva har valt ut. Vi observerar inte barnen i deras naturliga miljö, vi 
går inte heller till förskolan och väntar på att barnen skall sätta sig vid datorn, vi skapar 
situationen. Syftet med att genomföra ett experiment är enligt Denscombe (2009) att 
isolera enskilda faktorer och i detalj studera dem. Syftet är att upptäcka nya egenskaper 
eller förhållanden i det material som undersöks.  
 
Vi valde observationer som teknik eftersom studien syftar till att ta reda på hur barnen 
gör då de spelar datorspel. Stukát (2005) menar att observationer är lämpliga när det 
skall tas reda på hur någon faktiskt gör och inte vad de säger att de gör vilket blir 
konsekvensen av en intervju eller en enkät. Ännu en fördel med observationer är att 
både verbala och icke verbala beteenden kan registreras, så som känslouttryck och 
liknande. Observationerna genomfördes med både en deltagande och en passiv 
observatör. Som Bell (2007) nämner innebär en deltagande observation att 
observatören sitter med, tittar, lyssnar och talar med informanten för att försöka förstå 
vad han eller hon gör. Den passiva observatören skrev under hela observationstillfället 
noggranna anteckningar som, om det behövdes, kompletterades med information direkt 
efteråt. Vi valde att ha med en deltagande observatör som kunde ställa frågor till 
informanten detta för att det enligt Patel och Davidson (2003) finns en viss typ av 
information som inte går att få fram med hjälp av passiva observationer, till exempel 
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tankar och tolkningar. För att få svar på vår frågeställning om hur barnen uppfattar 
ikonerna var det därför nödvändigt att ställa kompletterande frågor. Frågorna ställdes 
till informanten under spelandets gång, då vi ansåg att det annars fanns en risk för att 
barnet glömt hur det tänkte om frågan ställdes efteråt. Observationerna i denna studie 
är strukturerade men har inget hårt schema, det innebär att vi är medvetna om vad det 
är som skall observeras och allt som sker vid datorn antecknas (Stukát 2005). Enligt 
Stukát är resultatet av en observationsundersökning ofta konkret och lätt att begripa 
vilket gör att det blir ett stabilt underlag för tolkning och ett fortsatt resonemang. 
 

Val av datorspel 
 
 
För att välja ut ett datorspel till studien spelade vi flera olika spel. ”Pettson & Findus i 
snickarbon” valdes till slut, det ger aktören möjlighet att utforska de olika miljöerna 
relativt fritt, då spelet inte har något specifikt mål, spelet passar även både pojkar och 
flickor. 
 
Findus har sprungit bort och gömt sig i snickarboden, aktören måste hitta Findus där. 
Väl inne i Pettsons snickarbod finns det mycket att göra, aktören får rota runt bland 
Pettsons alla verktyg och konstiga saker. På hyllan i snickarboden finns bilder att 
klicka på och de tar aktören till roliga aktiviteter. Bland annat kan aktören bygga en 
lådbil, det går att förtrolla snickarboden, då händer det knasiga grejer med föremålen 
som man klickar på. Det går också att leta efter de fem bröderna som har gömt sig i 
snickarboden. Ibland kan det hända att man hittar en skatt, då läggs den i skattkistan, 
och man kan när som helst klicka på skattkistan och titta på alla sina fina skatter. Det 
går också att leta efter hyveltjuven och lyssna på sagor. Aktören kan komponera musik 
tillsammans med Findus och alla redskapen i snickarboden, det går även att göra 
många fler roliga saker. I spelet ger bland annat Pettson och Findus muntliga 
instruktioner till aktören om vad han eller hon skall göra vid varje moment. Det finns 
också en hjälpikon där aktören kan trycka för att få instruktionen upprepad. Med 
ikonen som ser ut som ett fönster kan aktören gå tillbaka ett steg. Med ett klick från 
musen kan man avbryta den auditiva informationen. Spelet är tänkt att spelas av barn i 
åldrarna fyra till nio år. 
 
Araï (2001) påpekar att det finns ett begränsat antal enheter som en människa kan hålla 
i korttidsminnet. Forskning visar att en människa kan hålla sju enheter i minnet 
samtidigt. En enhet kan vara en siffra, en bokstav eller ett tal. I spelet ”Pettson och 
Findus i snickarbon” behöver barnen som mest hålla reda på fyra steg, därför kan man 
anta att detta spel är relativt enkelt och passar barn i fem års ålder. Flera ikoner är svåra 
att förstå, vissa finns förklarade i fodralet till spelet, men det är långt ifrån alla och det 
kräver att någon läser upp det för de aktörer som inte kan läsa. Den auditiva 
informationen skulle kunna förtydligas och vara mer utförlig. Det är en förutsättning att 
tolka informationen och förstå bilderna och ikonerna korrekt för att kunna ta sig vidare 
i spelet. Det kan dock vara en avsikt med spelet att det inte ger aktören några direkta 
svar, det får aktören att utforska och tänka själva, barnen får använda sin kognitiva 
kapacitet. Det märks att språket i spelet är anpassat till barn i åldrarna fyra till nio år. 
Spelet använder sig till exempel av ordet fyrkantig istället för kvadratisk. Spelets bilder 
och den auditiva informationen hänger ihop då informationen berättar om vad det är 
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Musik spelas och en berättare 
säger: ”Hej och välkomna till 
Pettsons och Findus värld på 
Cd-rom. Gubben Pettson och 
hans katt Findus bor på en liten 
gård mitt ute i landskapet. Runt 
om finns åkrar och ängar och 
lite längre bort ligger skogen. 
Några höns har de i hönshuset 
och gott om ved i vedboden och 
allt annat som behövs finns i 
snickarboden.” 

som finns och sker på bilderna, den förklarar också vad det är aktören skall göra på 
varje bild.  
 
Några av de bilder som finns i spelet och som i huvudsak användes av barnen i våra 
observationer följer här. I anslutning till bilden redovisar vi även vad som sägs i 
datorspelet:  

Berättare: ”Oj! Nu har Findus 
sprungit iväg! Var kan han vara?” 
Aktören måste klicka på dörren till 
snickarboden. Findus visar sig, han 
gör en volt och hoppar bakom 
huset. Dörren till snickarboden 
öppnas och Findus säger: Pssst! 
 
När man klickar på sakerna på 
skärmen händer det grejer. Det 
finns exempelvis spöken i 
vedboden och det kommer ut en 
gris ur hönshuset. 
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Findus: ”Hej här är jag i 
Pettsons snickarbod! Här finns 
massor att göra, tryck på 
sakerna på hyllan för att välja 
olika spel och lekar. Hej så 
länge.”  
 
 
Hjälpknappen 

Findus: ”Hej, skattkistan är 
öppen. När du fått ihop tio 
guldfjädrar så kan du växla in 
dem till en guldpeng i 
pengamaskinen. Om du vill titta 
närmare på någon av skatterna 
så är det bara att klicka på den. 
Klicka på sopborsten om du vill 
tömma hela skatt kistan.”  
 
När man klickar på sopborsten 
säger en röst: ”Är du säker på 
att du vill slänga bort allt du 
sparat?” 

Berättare: ”I Pettsons snickarbod 
finns många gömda, hemliga 
skatter. Om du råkar hitta en skatt 
så läggs den i skattkistan och där 
samlas också alla guldfjädrar som 
du vinner i de olika spelen. Så det 
är bäst att någon vaktar 
skattkistan. Här kan du välja din 
egen skattvakt som ser till att allt 
finns kvar även när du stänger av 
datorn.”  
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Findus: ”Jippi! Pettson sover 
middag, nu kan vi bygga precis 
vad vi vill. Det är bara att sätta 
igång. Vill du ha tips och lite 
hjälp så tryck på hjälpknappen. 
Tryck på pildjurens låda om du 
vill spara ditt bygge. Om du 
trycker på tillbaka pilen så får 
du se några av mina sparade 
mästerverk.”  

Ja- och Nej djuren. Det gröna 
djuret hoppar och ser glad ut. 
Det bruna skakar på huvudet. 

Pildjuren 

Ikonerna som man kan 
vrida och förstora eller 
förminska föremålet med. 

Berättare: ”Vill du verkligen 
sluta leka i snickarboden?”  
Klickar på Ja-djuret: ”Hej då vi 
ses snart igen!” 

Berättare: ”Det händer så 
mycket roligt här i snickarboden 
och det finns många berättelser 
om Pettson och Findus. Vilken 
vill du att jag skall berätta för 
dig?” 
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Urval 
 
 
Vår studie kräver att vi väljer barn som skall spela datorspel. Vi valde fyra barn i fem 
årsåldern att medverka i studien. Att barnen var just fem år beror på att datorspelet har 
en rekommenderad ålder på fyra till nio år. Femåringarna är ett år äldre än 
rekommenderad ålder och borde därför klara av att spela datorspelet utan större 
problem. Barnens erfarenhet av datorspel var olika då de hade spelat datorspel olika 
mycket. Därför var också deras förutsättningar vid observationstillfällena olika. Vi 
anser att det även är intressant att till exempel se vilka strategier ett barn som inte 
spelat datorspel förr använder sig av. Urvalet skedde i samråd med pedagogerna på 
avdelningen och det berodde mycket på vilka barn som ville delta och vilka 
vårdnadshavare som gav sitt medgivande till att barnen fick medverka. En förutsättning 
för studien var att de deltagande barnen hade svenska som modersmål. Detta för att 
språket inte skulle påverka barnens förmåga att spela spelet då alla instruktioner som 
ges av spelet är på svenska. Även datorspelet är ett urval och det kommer vi att 
kommentera i stycket om förberedelserna för genomförandet av observationerna.  
 

Förberedelser inför observationerna 
 
 
En förskola kontaktades vid ett besök, eftersom en av oss känner pedagogerna på 
avdelningen. De gav tillåtelse för att genomföra studien hos dem. I samråd med 
pedagogerna valdes, utifrån urvalskriterierna, fyra barn ut till att medverka i studien. 
Inför besöket hade vi skrivit ihop information kring studien till de berörda 
vårdnadshavarna. Informationen lämnades till pedagogerna och de lämnade vidare den 
till vårdnadshavarna. Alla vårdnadshavare gav tillstånd till att deras barn fick medverka 
i studien. För att få barnen att vilja delta gick vi till förskolan och hade med oss spelet 
som vi visade för dem. Vi berättade vad vi skulle göra och frågade om de var 
intresserade av att hjälpa oss med vår studie. 
 
Vi gjorde en pilotstudie, i denna ingick ett barn som var i samma ålder som de i 
urvalsgrupppen. Pilotstudien genomfördes genom att vi observerade barnet under en tid 
när det spelade datorspelet ”Pettson och Findus i snickarbon”, under tiden antecknade 
vi allt vi såg. Det var meningen att pilotstudien skulle motsvara den ordinarie studien, 
något som även Patel och Davidson (2003) menar att en pilotstudie är tänkt att göra. 
Med pilotstudien kom vi fram till att frågorna gick att undersöka. Det var även när vi 
genomförde pilotstudien som vi kom fram till att frågorna kring symbolerna skulle 
ställas under tiden som barnen spelade, detta för att barnen inte skulle glömma hur de 
tänkte. I pilotstudien visade det sig att barnet vid något tillfälle var i behov av hjälp och 
vi fick tänka över hur aktiva vi skulle vara vid de ordinarie tillfällena för att påverka 
resultatet i så liten omfattning som möjligt. Patel och Davidson (2003) argumenterar för 
att ta reda på hur den tänkta tekniken skall genomföras för att insamling av data skall 
ske på ett tillfredsställande sätt, därför utfördes en pilotstudie. Även Bell (2007) 
påpekar vikten av att förbereda observationerna väl, bland annat med hjälp av 
pilotstudier. 
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Genomförande av observationerna 
 
 
Observationerna utfördes med ett barn åt gången. Johansson, B. (2000) betonar att 
datorn endast är avsedd för en person. Det finns bara ett tangentbord och en mus, 
skärmen överblickas dessutom lättast av en person som är placerad rakt framför den. 
De allra flesta datorspel kan också bara spelas av en person i taget. Ovanstående kan 
ses som ett argument till varför vi har valt att studera barnen en och en vid datorn. 
Rummet där observationerna ägde rum var avdelningens datorrum och är därmed sedan 
tidigare känt för barnen, det var möjligt att stänga en dörr för att få sitta ostört. 
Inledningsvis blev barnet tillfrågat om det ville spela det aktuella spelet och vi 
förklarade varför vi var där. Då det visat intresse placerade de sig därefter vid datorn. 
Den deltagande observatören startade upp spelet och placerade sig intill barnet för att 
kunna ställa frågor och kunna överblicka skärmen. Den passiva observatören placerade 
sig vid ett bord bakom aktören och deltagande observatör, men hade fortfarande 
möjlighet att se vad som hände på skärmen. Barnet satte därefter igång med att utforska 
spelet. Deltagande observatör ställde då och då frågor kring varför barnet klickade just 
där han eller hon klickade och vad han eller hon trodde att de olika symbolerna hade för 
betydelse. Under hela observationstillfället skrev den passiva observatören ner allt som 
hände och sades detta för att vi, som Bell (2007) skriver, skulle få ett så objektivt 
material som möjligt. För att vi skulle vara fokuserade under hela observationen pågick 
den under cirka 15 minuter, beroende på vad barnet gjorde avbröt vi honom eller henne 
efter att den tiden hade gått. När en observation var avklarad satte vi oss för att 
diskutera vad vi sett och hört och eventuellt komplettera det som skrivits ned. 
Observationerna gjordes om på samma sätt ännu en gång cirka två veckor senare, detta 
för att registrera hur mycket barnen memorerat och hur de spelade spelet vid 
upprepning. Under den andra omgången hade vi även ett bortfall på en respondent, det  
var alltså bara tre barn som deltog under den omgången.  
 

Analys 
 
 
Observationerna, det vill säga den insamlade datan, transkriberades till datorn i ett 
dokument för varje barn som observerats. Därefter sammanställdes de observationer 
som gjordes vid samma tillfälle i ett dokument. Sammanställningen av alla 
observationer som ägde rum vid samma tillfälle gjordes för att vi lättare skulle kunna 
se vad som skilde sig mellan de olika barnen. Att vi har hållit de två 
observationstillfällena skilda beror på att vi ville registrera memorering och upprepning 
vid det andra tillfället. För att underlätta för läsaren kategoriserade vi resultatet under 
tre rubriker: strategier, tolkning av information i kombination med bilder och kognitiv 

förståelse för ikoner. Vi valde att inte ha någon rubrik som handlade om minnet 
eftersom allt i den andra observationsomgången har med minnet att göra. Vid andra 
observationsomgången lades även mindre fokus på strategier eftersom vi upprepade 
observationen för att registrera minnet hos barnen och vi ansåg inte att strategier hade 
med minnet att göra. Därför finns inte rubriken strategier med där. Även om resultatet 
är indelat i olika rubriker är det därmed inte sagt att något som står under en rubrik inte 
också kan höra till en annan rubrik, då det mesta hör ihop. Modellen för hur resultatet 
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presenteras har vi fått från Linderoth (2004), han använder sig av en liknande modell i 
sin doktorsavhandling. För att underlätta avläsningen av resultatet förklarar vi här hur 
observationerna är sammanställda.  Vi har använt oss av en sekvens från våra 
observationer som inte har tagits med i resultatet.  
 
1 2 3 4 

Lukas   
Klickar på en 
gubbe på hyllan. 

Datorspelet   

Ger instruktioner 
om att leta efter 
någon som har 
gömt sig bakom 
något av metall. 

Lukas ”Vad är metall?”   

Observatör 
”Så här ser det ut 
ungefär.” 

Visar på en 
lampfot i 
rummet. 

 

Lukas    Klickar på ett rör. 
 
 

1. Kolumn ett anger vem det är som utför handlingen. Barnens fingerade namn 
används. När observatören är med i handlingen refereras det till denne som 
observatör. När det är datorspelet som förklarar något för barnen anges det som 
att det är datorspelet som utför handlingen. 

 
2. Kolumn två anger om det är någonting som sägs. 

 
3. Kolumn tre anger om det händer någonting i det fysiska rummet. Det kan vara 

handlingar och händelser som att peka och visa.  
 

4. Kolumn fyra anger vad som händer i det virtuella rummet, det vill säga vad 
som händer på datorskärmen.  

 

 

Trovärdighet 
 
 
Bell (2007) skriver att när ett resultat av en observation tolkas måste observatören se 
bortom sina förutfattade meningar. Bell menar också att en ensam observatör riskerar 
att anklagas för feltolkningar. För att undvika detta är det bra att vara två observatörer 
vid observationstillfällena. Under våra observationer var vi två stycken som 
observerade. Enligt Stukát (2005) skall observatörerna vara medvetna om att de kan 
skriva ner fel saker i sina protokoll. För att öka trovärdigheten satt vi efter varje 
observation och gick igenom vad det var vi hade sett, och kompletterade den 
nedskrivna observationen med information om det var nödvändigt. Vår studie bygger 
på observationer av endast fyra barn.  Kritiker påpekar att det är svårt att kontrollera 
information baserad på ett fåtal händelser och det finns risk att resultatet blir 
snedvridet. Vi gjorde en pilotstudie på ett barn för att få en förståelse för hur en 
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observation går till och för att ta reda på om frågeställningarna gick att besvara genom 
att observera barnen. 

Forskningsetik 
 
 
För att följa de krav som vetenskapsrådet ställer har vi i denna studie delat ut ett 
informationsblad till de berörda vårdnadshavarna med information om studiens syfte, 
hur den insamlade datan skulle användas och var studien kommer att publiceras. Vi 
informerade också om hur genomförandet av studien skulle gå till och att obehöriga 
inte skulle komma att få tillgång till den rådata som samlats in. I och med att vi frågade 
vårdnadshavarna och barnen om de ville delta, blev deltagandet frivilligt. Det var 
viktigt att de medverkande barnens identitet inte kunde avslöjas därför har vi gett alla 
barn ett fingerat namn. Med detta anser vi att vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets 
fyra övergripande etiska principer som skall skydda varje deltagande individ i en 
undersökning. De fyra principerna är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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RESULTAT 
 
 
 
Här redovisas det resultat som vi fått fram med hjälp av observationerna. Resultatet är 
uppdelat i två delar som vi kallar för första observationsomgången respektive andra 
observationsomgången. 
 

Första observationsomgången 
 

Strategier 
 
Varje gång barnen gör någonting då de spelar datorspel använder de sig av en strategi. 
Här följer dock några exempel på strategier. Några barn klickar runt på de olika 
föremålen på bilden som syns på skärmen, det verkar som om de letar efter Findus. När 
observatören frågar vad de gör kommer det fram något annat. Det kan illustreras med 
följande exempel: 
 

Aktör Tal 
Händelser i fysiska 
rummet 

Händelser i 
virtuella rummet 

Lukas   
Klickar runt på 
bilden 

Observatören ”Vad gör du?”   

Lukas ”Jag trycker.”  
Klickar runt på 
bilden 

 
Liam förtrollar snickarboden genom att klicka på trollkarlshatten som står på hyllan. 
Findus säger till honom att han kan titta närmare på Pettsons saker.  
 

Liam   
Klickar på saker i 
snickarboden. 

Liam   
Hittar en bit av en 
skattkarta. 

Datorspelet   

Röst säger: ”Titta en 
bit av en skattkarta! 
Den lägger vi i 
skattkistan”. 

Liam   
Hittar fler 
skattkartebitar. 

Liam   
Klickar på 
skattkistan. 

Liam   
Klickar på 
fönsterikonen och 
kommer tillbaka till 
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Liam klickar till en början runt, när han hittar en bit av en skattkarta engagerar han sig i 
den information som Findus ger och letar fler bitar. Så småningom lär han sig att se 
skattkartebitarna på bilden. Han klickar på skattkistan för att kontrollera hur många 
bitar han har. Hans strategi är att med jämna mellanrum kontrollera hur många 
skattkartebitar han har fått ihop och leta efter fler när han ser att det fattas bitar.  
 
Klara som inte har spelat datorspel tidigare hade till en början svårt att hantera musen, 
hon får hjälp av deltagande observatör. Även Lukas säger vid ett tillfälle åt musen att 
gå uppåt eftersom han har svårt att styra den.  

Tolkning av auditiv information i kombination med bilder 
 
Vi observerade att alla barn lyssnade på introduktionen till spelet. Det var dock inte alla 
som lyssnade på informationen om att Findus har sprungit iväg. Att lyssna på och förstå 
denna information är en förutsättning för att kunna gå vidare i spelet. När alla barnen 
har hittat snickarboden och klickat på den kommer en bild som föreställer en skattkista 
med figurer kring som skall föreställa skattvakter. En röst säger att de skall välja någon 
som vaktar skattkistan, detta förstår alla barnen eftersom de väljer en vakt genom att 
klicka på en av figurerna.  
 
 
 
 

snickarboden. 

Liam   
Hittar en bit av en 
skattkarta till. 

Observatören 
”Varför klickade du 
där?” 

  

Liam 
”Jag såg att det var 
något där.” 

 
Klickar på fler saker 
i snickarboden. 

Liam    
Hittar ännu en bit av 
en skattkarta. 

Liam 
”Skall kolla hur 
många det är nu.”  

 
Klickar på 
skattkistan. 

Liam 
”Snart är skattkartan 
full.” 

Tittar på skattkartan  

Liam   

Klickar på 
fönsterikonen och 
kommer tillbaka till 
snickarboden. 

Liam   
Hittar fler 
skattkartebitar. 

Liam  
”Nu tror jag att alla 
bitar är ihop.” 
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I snickarboden får barnen auditiv information från Findus om att klicka på sakerna på 
hyllan. 
 

Fia 
”Jag vill bygga en 
bil” 

 
Klickar på bilen på 
hyllan.  

Fia   
Klickar bort Findus 
information om hur 
man gör.  

Fia   

Bygger genom att dra 
föremål och släppa 
dem där hon vill ha 
dem.  

 

 

 
Med dessa sekvenser kan vi se att det går att förstå vilka saker som går att klicka på för 
att få fram spel och annat utan att lyssna på informationen som Findus ger. 
Informationen kan också tolkas fel, och då kommer man inte vidare i spelet eftersom 
det är en förutsättning att aktören förstår informationen korrekt. Fia tolkar bilen som 
står på hyllan som att hon kan bygga en bil om hon klickar på den, i det här fallet är 
tolkningen korrekt. Det är dock möjligt att bygga andra saker, därför är bilden något 
missvisande. Fia vet hur man skall göra för att bygga utan att lyssna på Findus 
instruktioner. Detta kan bero på att hon har spelat liknande datorspel tidigare.  
 
 
 
 
 
 

Liam   

Klickar bort 
informationen om att 
man skall klicka på 
sakerna som står på 
hyllan. 

Liam    
Klickar på 
skattkistan som står 
på hyllan 

Lukas Suckar  
Klickar på saker i 
snickarboden men 
inget händer 

Observatören ”Vad sa Findus?”   
Lukas ”Kommer inte ihåg.”  Fortsätter att klicka 

Observatören 
”Han sa att du skulle 
klicka på sakerna på 
hyllan.” 

  

Lukas  
”Vilken hylla? Det 
finns tre stycken, där, 
där och där.” 

Pekar på bänken, 
skåpet och hyllan på 
väggen 

Bilden på 
snickarboden syns på 
skärmen.  
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Lukas befinner sig i snickarboden: 
 

Lukas   
Klickar på en gubbe 
som sitter på hyllan. 

Datorspelet   

Förklarar att 
uppgiften är att leta 
efter en bror som 
gömt sig bakom 
något av glas. 

Lukas   
Klickar på en 
akvarieskål. 

Datorspelet   
Nästa bror har gömt 
sig bakom något som 
går att öppna. 

Lukas   Klickar på ett skåp 
 
Lukas använder sig av tidigare erfarenheter från verkliga livet för att tolka och förstå 
den auditiva informationen. Han vet av erfarenhet att en akvarieskål är gjord av glas 
och att ett skåp går att öppna. 
 
Klara befinner sig i snickarboden: 
 
Klara    Klickar på 

radion som står 
på hyllan. 

Datospelet   Frågar vilken 
saga hon vill 
lyssna på. 

Klara    Klickar på det 
ena 
alternativet. 

Klara   Lyssnar Sagan läses 
upp. 

 
Klara tolkar den auditiva och visuella informationen på ett korrekt sätt. Hon får också 
respons på att hon har gjort rätt då sagan läses upp, interaktionen med datorn är tydlig. 

Kognitiv förståelse för ikoner 
 
Vid inledningsbilden klickar de båda flickorna först på fönsterikonen och en röst frågar 
om de verkligen vill sluta leka i snickarboden. Ja- och Nej djuren kommer fram, hur 
barnen tolkar dessa kan illustreras med följande exempel: 

 

Klara   Klickar på Nej-djuret 

Observatören 
”Varför klickade du 
på den?” 

  

Klara 
”Den skakar på 
huvudet.” 
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Fia 
”Vad betyder den 
gröna nallen?” 

Pekar på Ja-djuret  

Observatören 
Ger inget svar på 
frågan. Frågar istället 
om Fia vill leka mer. 

  

Fia ”Ja.”  Klickar på Ja-djuret 

Observatören 
”Varför klickade du 
där?” 

  

Fia ”Det betyder ja.”    

 
 
På grund av tidigare erfarenhet vet Klara att när man skakar på huvudet är det något 
man inte vill. Båda flickorna tolkar ikonerna rätt. Klara tolkar ikonerna rätt utifrån 
frågan från spelet, Fia tolkar ikonerna rätt utifrån observatörens fråga. I Fias fall blir det 
dock fel och spelet avslutas, detta beroende på att observatören ställer frågan på ett 
annat sätt än datorspelet gjorde. 
 
Vi har under denna observation också sett att majoriteten av barnen har utvecklat en 
förståelse för fönsterikonen. En pojke utrycker det genom att säga att ”Man sticker ut 
när man klickar på det”. Fia och Klara utvecklar en förståelse för ikonen under spelets 
gång. 
 

Andra observationsomgången 
 
 

Tolkning av auditiv information i kombination med bilder 
 
Lukas nämner när han spelar spelet andra gången att han vet var Findus befinner sig. På 
skärmen gör Findus en volt in bakom snickarboden.  
 

Lukas 
”Jag vet var Findus 
är!” 

 
Pekar med musen 
bakom snickarboden.  

Datorspelet   

Dörren till 
snickarboden öppnas 
och någon säger Psst, 
Psst! 

Lukas ”Jag vet var han är!”  
Pekar med musen på 
snickarbodsdörren 

Observatören ”Hur vet du det?”   

Lukas ”Han sa Psst, Psst!”  
Klickar på 
snickarbodsdörren 



22 

 
Det ser ut som om Findus hoppar bakom snickarboden och då tror Lukas att Findus 
gömmer sig där. När ledtråden kommer förstår Lukas var Findus befinner sig. 
 
När Fia spelar datorspelet andra gången vet hon vart hon skall någonstans. 
 

Fia 
”Jag vill till Pettsons 
lagarum.” 

 
Klickar runt på 
skärmen 

Observatören 
”Vart tog Findus 
vägen?” 

  

Fia   
Klickar vid knuten av 
snickarboden. 

 
Fia minns att hon skall till ett rum, hon har också sett att Findus försvann runt 
snickarbodens knut och klickar därför där. När Liam skall hitta snickarboden uppfattar 
han det som att Findus befinner sig i ett av de andra husen på bilden och klickar på 
dörrarna till det huset, han minns att det är en dörr han skall klicka på. Förutom att vi 
observerade att barnen har en aning om att de skall ta sig till Pettsons snickarbod, 
observerade vi också att alla barnen visste vilken hylla i snickarboden det var som 
Findus talade om. 
 
Hur barnen tolkar information från datorspelet och deltagande observatör kan vi se i 
följande exempel.  
 

Observatören 
”Nu får du 
avsluta” 

  

Liam 
”Då trycker jag 
på sopborsten” 

 

Klickar på 
sopborsten och 
allt han har 
byggt 
försvinner. 

Liam   

Klickar på 
fönsterikonen 
och kommer 
tillbaka till 
snickarboden.  

Liam    

Klickar på 
fönsterikonen 
och kommer 
tillbaka till 
inledningsbilden 

Liam   

Klickar på 
fönsterikonen 
och Ja och Nej-
djuren kommer 
fram.  

Liam   Klickar på Ja-djuret 

Observatören 
”Vad betyder 
den?”  

Pekar på Ja-
djuret. 

 

Liam ”Att man ska   
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avsluta spelet.” 
 
Fia   Klickar på 

gubben på 
hyllan 

Datorspelet   Ger 
information om 
att hon skall 
leta efter någon 
som har gömt 
sig bakom 
något mjukt 

Fia   Klickar på en 
fjäder, men får 
fel för det 

Fia ”Men det är ju 
mjukt.” 

  

 
Liam tolkar informationen från deltagande observatör och gör som hon säger genom att 
använda sig av fönsterikonen. Innan han avslutar tar han bort allt han har byggt genom 
att klicka på sopborsten, vilket visar att han har lärt sig sopborstens betydelse. Fia 
tolkar informationen utifrån sina erfarenheter, men datorspelet ger henne fel för det 
vilket gör henne fundersam. 
 

Kognitiv förståelse för ikoner 
 
Fia befinner sig på inledningsbilden: 
 

Fia   
Klickar på 
fönsterikonen 

Datorspelet   

Är du säker på att du 
vill sluta leka i 
snickarboden? Ja och 
Nej-djuren 
framträder 

Fia  ”Vad betyder den?” Pekar på Nej-djuret  
Observatören ”Nej.”   
 
Fia verkar fortfarande inte förstå varken fönsterikonens eller Ja och Nej-djurens betydelse. 
Hon lär sig dock deras betydelse under spelets gång och när det så småningom är dags att 
avsluta vet hon exakt vad de betyder.  
 
Förståelsen för hjälpikonen är olika hos barnen: 
 

Observatören 
”Vad händer om man 
klickar där?” 

Pekar på hjälpikonen  

Fia Vet inte   
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Observatören 
”Vad tror du händer 
om man klickar på 
den knappen?” 

Pekar på hjälpikonen  

Liam 

”Hon som gick dit 
hon pratar när man 
trycker där.” (Syftar 
på Findus) 

  

 
Även sopborstens betydelse kommer vissa barn ihåg och andra inte. 
 
Observatören ”Vad betyder den?” Pekar på sopborsten  

Liam ”Man tar bort allt.”  
Klickar på 
sopborsten 

 

Fia   
Klickar på 
sopborsten 

Observatören 
”Var det meningen 
att du skulle klicka 
där?” 

  

Fia 
”Nej. Oj! Allt är 
borta.” 

  

 
Detta kan tolkas som att Fia inte alls visste vad som hände om man klickade på 
sopborsten. 
 
Vi har under denna observation även sett att när barnen vill komma tillbaka till 
föregående bild eller avsluta spelet klickar de på fönsterikonen, de har lärt sig dess 
betydelse. För övrigt har vi noterat att då Liam bygger och säger att han vill vända 
föremålet upp och ner klickar han på en av de symboler som syns på föremålet, men 
han klickar på en ikon i form av ett plus och föremålet blir en storlek större istället. Vi 
antar att Liam har spelat liknande spel tidigare och han därför minns från de gångerna 
hur man hanterar sådana ikoner, han har inte använt sig av dessa ikoner tidigare under 
våra observationer. 
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SAMMANFATTNING AV RESULTATET 
 
 
 
Av observationerna går det att se en tydlig interaktion mellan barnet och datorspelet. 
Det ömsesidiga flödet av händelser i datorspelet och handlingar som barnet utför tyder 
på detta. 
 

• De gånger då barnet lyssnar på den auditiva informationen måste den tolkas 
korrekt för att de skall ta sig vidare i datorspelet, vilket barnet inte alltid kan. 
Av observationerna visar det sig också att det går att klicka bort den auditiva 
informationen och ändå ta sig vidare.  

 
• Det är också viktigt att tolka ikoner och bilder som det är tänkt. Ibland tolkar 

barnen ikonerna eller bilderna fel och då blir det svårt att ta sig vidare. När 
ikoner och bilder tolkas rätt, antingen utifrån vad spelet har gett för information 
eller vad barnet själv har tänkt göra, får barnen respons på sina handlingar. 

 
• Barnen använder sig av en mängd olika strategier när de spelar datorspel. De 

testar sig fram, använder sig av tidigare erfarenheter från olika situationer, 
frågar om hjälp och lyssnar på den auditiva information från datorspelet och gör 
som informationen säger. 

 
• När barnen spelar datorspelet andra gången minns de olika saker, till exempel 

minns de ungefär var Findus befinner sig, vissa av barnen kommer också ihåg 
hur fönsterikonen används.  
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DISKUSSION 
 
 
 
Här kommer vi inledningsvis att föra en diskussion om vår metod, därefter följer en 
resultatdiskussion där vi diskuterar resultatet och de tankar som uppkommit under 
arbetet med studien. I resultatdiskussionen diskuteras observationerna, utan hänsyn till 
de kategoriseringar som gjordes i resultatet, då en del observerade företeelser hör ihop.  
 
 

Metoddiskussion 
 
 
Valet av en kvalitativ ansats passade bra för studien eftersom syftet var att ta reda på 
hur barn interagerar med datorspelet ”Pettson och Findus i snickarbon” och att få en 
förståelse för det. Eftersom vi ville observera datorspelandet som en enskild företeelse 
anser vi att ett kontrollerat experiment var lämpligt, då det tillät oss att kontrollera 
situationen och på så sätt fick vi svar på våra frågeställningar. Vi funderade på att även 
göra videoinspelningar av observationerna, men vi antog att det skulle flimra på 
datorskärmen så mycket att det inte gick att se vad barnen gjorde, så vi övergav den 
idén. Det är dock något som vi hade velat testa om vi hade haft mer tid på oss.  
 
Med hjälp av observationerna kunde vi se hur barnen gjorde och tillsammans med 
kompletterande frågor fick vi en bild av hur barnen tolkade och förstod bilder och 
ikoner. Därför är vi mycket nöjda med den utvalda tekniken. Att observationerna var 
tidsbegränsade redan från början var bra eftersom det var svårt att hinna med att 
anteckna och komma ihåg vad barnet gjort framför datorn. Att vara två vid 
observationerna var också väldigt bra, då en av oss kunde fokusera på anteckningar och 
den andra kunde ställa frågor till barnet allt eftersom. Den deltagande observatörens 
placering under observationerna var bra den möjliggjorde samtal med barnet och det 
gick att följa vad som hände på skärmen utan problem. Den passiva observatörens 
placering utgjorde en begränsning, då hon satt lite längre bort och det stundtals var 
svårt att följa händelseförloppet på skärmen. Efter varje observation kompletterade vi 
dock varandras iakttagelser, vilket vi tycker fungerade bra, eventuella frågetecken 
kunde rätas ut. Vi upplever inte att vi påverkade barnen när vi satt med dem vid datorn, 
mer än att de hade någon att prata med och fråga när de inte visste hur de skulle utföra 
ett visst moment. Annars upplever vi att barnen var inställda på att självständigt ta sig 
vidare i datorspelet. Barnen testade sig fram innan de frågade den deltagande 
observatören om hjälp.  
 
I urvalet ingick en förskola där en av oss kände barn och personal sedan tidigare. Vi såg 
det som en fördel att barnen tidigare hade kommit i kontakt med en av oss eftersom 
barnen då kunde känna sig bekväma när vi observerade dem. Fyra barn valdes ut för att 
vi skulle få ett material som var hanterbart under den begränsade tid som vi har haft på 
oss. Studien var heller inte avsedd att generalisera. Att barnen hade olika 
förutsättningar och olika mycket förförståelse, bland annat på grund av deras tidigare 
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erfarenheter av datorspel, var en intressant aspekt att studera. Vi är nöjda med urvalet 
och anser att vi fick fram ett innehållsrikt material att analysera utifrån våra 
frågeställningar. Det bortfall som uppstod vid den andra observationsomgången 
påverkade inte resultatet, då de tre resterande respondenterna gav oss tillräckligt med 
data.   
 
Pilotstudien anser vi var ett väsentligt inslag i studien för att ta reda på om 
frågeställningarna var undersökningsbara, då inriktningen på studien var ett för oss 
tidigare outforskat område. Pilotstudien visade sig ge ett tillfredställande utfall, då det 
framkom att det tänkta området var möjligt att undersöka. I efterhand kan vi dock se att 
vi borde ha utfört fler än en pilotstudie. Detta för att bli mer säkra i vår roll som 
deltagande observatör, för att exempelvis veta mer specifikt vilka frågor som skulle 
kunna vara relevanta att ställa och när det skulle kunna vara aktuellt att ställa dem. 
 
När vi analyserade den insamlade datan transkriberade vi dem först till datorn, de 
skrevs sedan om i löpande text och sedan sammanställdes alla de dokumenten till ett 
dokument. Detta för att vi lättare skulle se vad som skilde barnen åt och vad de gjorde 
lika. Detta sätt tycker vi fungerade bra, det var lätt att se svaren på våra 
frågeställningar. För att underlätta läsningen av studien valde vi att dela in resultatet 
under rubriker. Rubriksättningen upplevdes dock som något problematisk, då flera av 
de observerade situationerna skulle kunna passa in under flera rubriker. Vi 
sammanställde sedan delar av resultatet i tabeller, det blev på så sätt lätt att avläsa vad 
barnen gjorde framför datorn, hur de interagerade med den. Att använda tabeller var 
också ett nytt sätt för oss att sammanställa resultatet på och vi skulle göra på samma 
sätt om vi gör en liknande studie.  
 

Resultatdiskussion 
 
 

Kognitiva tolkningar av ikoner och bilder och designen av dem 
 
Av resultatet kan vi utläsa att barnen ibland har lätt att tolka ikoner och bilder och i 
vissa fall har de svårare att tolka dem. Norman (2002) beskriver att ett objekt måste ha 
en affordence som är tydlig. Objektet skall ha starka ledtrådar som förklarar hur det 
kan användas. Man kan tänka sig att detta gäller även för ikoner och bilder i ett 
datorspel. En ikon eller en bild som går att klicka på måste klart och tydligt visa vad 
som händer om man klickar på den. Norman förklarar också att det är viktigt att man 
får feedback när man trycker på en knapp, man skall genast kunna se vilken handling 
som just ägde rum och vilken effekt den hade. Detta kan också hänvisas till datorspelet 
då det är viktigt att barnen får respons på vilken handling det var de utförde, annars blir 
datorspelandet förvirrande. Bra mapping leder till omedelbar förståelse förklarar 
Norman, när Fia säger att hon vill bygga en bil och klickar på lådbilen som står på 
hyllan, verkar det som om bilden tydligt kommunicerar vad som händer när man 
klickar på den, men en bild på en lådbil kan till exempel betyda att man kan genomföra 
ett lådbilsrace. Därför kan vi anta att Fia har spelat mycket datorspel tidigare. 
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Alla barnen i studien förstår Ja och Nej- djurens betydelse. Ja-djuret hoppar och ler och 
Nej-djuret skakar på huvudet. Anledningen till att barnen förstår dessa ikoner kan bero 
på att de har tydliga referenser till barnens egna erfarenhetsvärldar. När barnen själva 
inte vill göra något skakar de på huvudet, och när de vill göra något är de glada. 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att det i datorspel riktade till barn är 
viktigt att symboliken i ikonerna utgår från det som är känt för barnen. Blackmon och 
Terell (2007) påpekar också att ikoner och andra objekt tolkas utifrån egna erfarenheter. 
När Findus ber Lukas att klicka på hyllan i snickarboden säger Lukas att det finns tre 
hyllor och pekar på ett skåp, arbetsbänken och hyllan. Enligt Lukas är skåpet och 
bänken också hyllor och då blir det svårt att förstå vilken hylla Findus menar.  
 
Barnen börjar enligt Hwang och Nilsson (2004) kunna tänka symboliskt i två till sex 
års ålder. De förstår att en symbol kan stå för något annat, vilket underlättar när man 
spelar datorspel då alla bilder och ikoner i datorspelet står för något annat. Med 
datorspelet utökas barnens symboltänkande, de lär sig nya symboler. Radion på hyllan 
blir en symbol för sagorna som läses upp, men barnet förstår inte det från början utan 
måste använda symbolen (ikonen) för att lära sig. Barnen lär sig ikonernas betydelser 
medan de spelar datorspelet. Det verkar inte som att barnen i denna studie har några 
problem med att förstå att ikonerna och bilderna i spelet kan stå för något som finns i 
verkligheten. Lukas blir till exempel i en sekvens ombedd att leta efter någon som 
gömt sig bakom något av glas och han klickar då på en bild som ser ut som en glasskål, 
han har inga problem med att se att bilden i datorspelet står för något som finns i 
verkligheten. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) påpekar att det finns bilder 
och ikoner i datorspel som aktören förstår direkt, andra ikoner måste läras in för att 
tolkas på rätt sätt.  
 
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar att bilderna har funktioner som gör 
att aktören kan påverka den virtuella världen om han eller hon klickar på dem. Det kan 
bli frustrerande för aktören om han eller hon vill ta sig någonstans eller åstadkomma 
något, men det blir fel för aktören tolkar bilden eller ikonen fel. Enligt Alexandersson, 
Linderoth och Lindö (2000) finns det ikoner som till en början har en oklar innebörd för 
barnen. Med sin studie fick författarna fram att barnen av misstag exempelvis avslutade 
spelet, då funktionen med ikonen var oklar. Första gången Fia och Klara spelar ”Pettson 
och Findus i snickarbon” klickar de på fönsterikonen på inledningsbilden som innebär 
att man avslutar spelet, detta kan bero på att fönsterikonen ser ut att vara den mest 
uppenbara symbolen att klicka på och de vet inte vad som händer om man klickar på 
den. Av de sakerna som står på hyllan, som barnen kan klicka på, är det inte många 
som är så tydliga att det direkt går att förstå vad som händer om man klickar på dem. 
När vi frågar barnen har de inte en aning om vad som händer om de klickar på bilderna. 
Det står till exempel en radio på hyllan som ser ut som en gammaldags radio, det är nog 
inte många av barnen i fem års åldern som har sett en sådan, det betyder att de inte vet 
vad det är för något, därför förstår de antagligen inte vad som kommer hända om man 
klickar på den. Frågan är hur viktigt det är att veta vad som händer om man klickar på 
en ikon eller bild. Det går ju att testa sig fram, vill man inte göra det moment som 
kommer fram när man klickar på ikonen eller bilden så kan aktören välja att avsluta.  
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) menar också att funktionen är någonting 
som barnen efter en tids användning kan lära sig, om de inte tröttnar och ger upp innan 
dess. Caplin (2001) menar att teorierna om vad syftet med ikoner är varierar. Vissa ser 
dem som en grafisk bild som endast identifierar vad som händer när man trycker på den 
när man har lärt sig vad ikonen betyder. Andra menar att ikonen måste ge en rättvis bild 
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av exakt vad som händer när man trycker på ikonen. I detta datorspel är det snarare så 
att ikonerna och bilderna får betydelser för barnen när de har använt dem några gånger.  

Tolkning av auditiv information i kombination med bilderna 
 
Nylander (2007) framhåller att en van aktör har en tendens att klicka bort information 
som han eller hon inte har någon användning för. En ovan aktör har däremot svårt att 
avgöra vilken information som är viktig. Det verkar som om Liam är van vid att spela 
datorspel eftersom han klickar bort information men vet hur och vad han skall göra 
ändå. De av barnen som är mindre vana vid att spela datorspel lyssnar på all 
information. Klara lyssnade på informationen om att få en saga uppläst för sig och i 
kombination med bilderna förstod hon hur hon skulle göra. Om barnen tog till sig all 
information är osäkert, exempelvis frågar den deltagande observatören vid ett tillfälle 
Lukas vad Findus nyligen sagt, och Lukas påstod då att han inte mindes det. Vi anser 
att den auditiva informationen hänger ihop med bilderna, det är bilderna som den 
auditiva informationen talar om, det är därför viktigt att tolka både bilder och auditiv 
information rätt. När Findus säger till Lukas att han skall klicka på sakerna som står på 
hyllan i snickarboden tycker Lukas att det finns tre hyllor, och det blir då svårt att göra 
som Findus säger. Nilsson (2008) skriver att datorspel som är riktade till barn 
innehåller tydliga instruktioner, som förenklar spelandet. I ”Pettson och Findus i 
snickarbon” ser vi en brist i tydligheten och den auditiva informationen skulle kunna 
kompletteras, genom att hyllan till exempel markerades under tiden som informationen 
ges. Brister i den auditiva informationen såg vi även i sekvensen då Fia skulle leta 
bakom något mjukt. Vi anser att Fia tolkar informationen korrekt genom att klicka på 
en fjäder. Datorspelet ger då tydliga instruktioner om att det är fel. Detta anser vi kan 
göra aktören förvirrad och Fia uppgav förvånat att fjädern visst var mjuk. Vi anser att 
betoningen på att svaret är fel borde tonas ned, då det faktiskt är en korrekt tolkning. 
Instruktionerna skulle exempelvis kunna förtydligas med, ”Ja den är mjuk, men brodern 
finns bakom något annat som också är mjukt”.  
 
Informationen från deltagande observatör tolkas lite olika beroende på hur den ges. Fia 
klickar på fönsterikonen på inledningsbilden och ja- och nej-djuren kommer fram en 
röst frågar om hon verkligen vill sluta leka i snickarboden. Fia frågar deltagande 
observatör om ja-djurets betydelse. Den deltagande observatören svarar inte på det 
eftersom hon inte vill styra Fia för mycket utan frågar istället om Fia vill leka mer i 
snickarboden. Fia klickar då på ja-djuret eftersom hon vill fortsätta leka, men det blir 
fel, eftersom spelet frågade om hon ville sluta leka, och spelet avslutas istället. När 
deltagande observatör säger till Liam att han måste avsluta datorspelet tar han till sig 
det och gör det genom att använda sig av fönsterikonen detta tyder också på att han har 
lärt sig fönsterikonens betydelse.  
 

Strategier 
 
I likhet med Johansson, B. (2000) kan vi i vårt resultat se de strategier som hon kallar 
för försök-och-misstag, vilket innebär att lösningen finns på skärmen, det handlar bara 
om att klicka på rätt ställe. Lukas letar i en sekvens efter bröder som har gömt sig på 
olika ställen han klickar på skärmen och får fel några gånger, men till slut blir det rätt. 
Johansson, B. har också en strategi som hon kallar för energibesparing, barnen hittar 
rätt genom att prova och behöver därför inte lyssna på den auditiva informationen. 
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Detta har vi sett att barnen i vårt resultat också gör. En tredje strategi kallar Johansson, 
B. för lära genom att göra, vilket innebär att barnen lär sig i den konkreta situationen 
framför datorn. Detta har vi också sett i vårt resultat då barnens förståelse för hur vissa 
uppgifter skall utföras ökar under spelets gång. I likhet med Alexandersson, Linderoth 
och Lindö (2001) har vi också sett att barnen frågar om hjälp när de inte förstår något, 
vi har också sett hur barnen planlöst och stressat klickar runt på skärmen då de fastnat.  
 
Till en början såg barnen ut att använda sig av någon form av ”klicka och se vad om 
händer” strategi. De studerade skärmen och styrde markören för att testa sina hypoteser 
genom att klicka på olika ställen på bilden. Om de inte fick de resultat de ville så 
omprovade de sina hypoteser. Gee (2003) menar att detta ingår i de fyra steg som 
datorspelandet innebär. De fyra stegen innebär utforskning av spelvärlden, skapande av 
hypoteser, prövande av hypoteser, därefter reflekteras hypoteserna och omprövas 
eventuellt. Vi anser att dessa steg upprepades av barnen flera gånger under spelandet. 
Vi tror också att barnen hade en uppfattning sedan tidigare om hur ett datorspel är 
uppbyggt och hur det är tänkt att spelas. Detta trots att de deltagande barnen hade olika 
erfarenheter av att spela datorspel. Klara uppgav exempelvis att hon aldrig spelat 
datorspel tidigare, hon hade problem med att styra musen, men verkade ändå ha en 
uppfattning om att man styr denna och klickar på olika saker i bilden. Så här i efterhand 
kan vi dock se att det vore intressant att ta reda på hur hon visste det här. Ett antagande 
vi gör angående detta är att hon möjligtvis studerat någon som spelat datorspel tidigare. 
Det finns även en möjlighet att hon har hanterat datorn på annat sätt tidigare. Hernwall 
(2003) belyser att datorer ses som något naturligt för den generation av barn som växer 
upp idag och därför tror vi att hon på något sätt kommit i kontakt med datorn tidigare. 
Att använda sig av tidigare erfarenheter som strategi anser vi även förekom i andra 
delar av spelandet, bland annat då barnen skulle tolka ikoner och bilder. Här ser vi att 
barnen tolkar ikonerna utifrån deras erfarenheter av verkliga livet. Något som kan 
exemplifiera detta är då Lukas får instruktioner om att leta bakom något som är av glas 
och han klickar då på en akvarieskål. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) 
påpekar att det är av vikt att ikonernas innebörd utgår från barnens upplevelsevärld. I 
den sekvens då Liam letar efter skattkartebitar använder han sig av en utpräglad 
strategi. Han förstod att det gick ut på att få ihop en hel skattkarta och han gör det 
genom att med jämna mellanrum kontrollera hur många bitar han har fått ihop och om 
det fattas några. Liams uttalande om att alla bitar snart ”är ihop” visar att han vet vilket 
mål han skall uppnå.  
 
En strategi som är självklar när man spelar datorspel är att använda sig av musen. När 
barnen skall göra något i datorspelet måste de använda sig av musen för att göra det och 
klicka på det spel de vill spela eller det kommando de vill utföra. I våra observationer 
kunde vi se att några av respondenterna redan kunde använda musen, andra hade lite 
svårare att använda den och fick då hjälp. Nylander (2007) menar att när man spelar 
dator är tangentbordet och musen aktörens förlängning in i spelet. Johansson, B. (2000) 
hävdar också att uppbyggnaden av de flesta spelen är sådan att grundläggande 
kunskaper, som hur man förflyttar musen och hur man förflyttar och får fram nya saker 
är tillräckligt för att få en ingång till spelet, och därifrån kan utforskandet fortsätta.  
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Barnen använder sig av minnet för att lära 
 
Under observationstillfällena kunde vi se att barnen tycktes få större förståelse för 
datorspelet under spelandets gång. Exempelvis tolkar vi det som att den återkommande 
fönsterikonen blev tydligare för barnen allt eftersom de använde sig av den på det sätt 
som det var tänkt, för att ta sig ett steg tillbaka och avsluta spelet. Under en sekvens 
fick Lukas instruktioner om att leta efter en bror som gömt sig bakom något fyrkantigt, 
han klickar på fågelholken. Vår tolkning är att Lukas gjorde det eftersom brodern hade 
gömt sig där tidigare då Lukas ombads att leta bakom något fyrkantigt. När barnen 
använder ikonerna och bilderna upprepade gånger, hamnar de så småningom i 
långtidsminnet och Araï (2001) menar att barnen kan återkalla deras betydelse när de 
behöver dem. När barnen spelade datorspelet för andra gången hade alla ett minne av 
var Findus befann sig, men ingen kom ihåg exakt var han var. Alla barnen hittade till 
slut rätt och kom in i snickarboden. När Findus gav information om att klicka på 
sakerna på hyllan lade vi märke till att alla barnen visste vilken hylla som var aktuell, 
genom att de klickade på den. Araï (2001) förklarar att information hamnar i 
långtidsminnet genom repetition eller genom att man förstår ett meddelande. 
Författaren förklarar vidare att vi kommer ihåg mest av det vi lärt oss vid ett 
inlärningstillfälle de första minuterna efter att det har ägt rum. Därefter avtar det vi 
kommer ihåg och efter sex dagar kommer vi bara ihåg cirka 20 procent av det vi lärt 
oss. I denna studie ägde den andra spelomgången rum cirka två veckor efter den första. 
Detta tror vi kan vara en anledning till att barnen inte kommer ihåg exakt var Findus 
befinner sig när de spelar spelet för andra gången. Araï (2001) menar att inlärningen av 
samma material däremot underlättas vid ett senare tillfälle om det har lärts in en gång 
tidigare, vilket vi också kan se i vårt resultat, exempelvis lärde sig Fia fönsterikonens 
betydelse snabbare när hon spelade datorspelet andra gången.   
 

Avslutning 
 
 
Syftet med studien var att belysa och beskriva hur barn i de senare åldrarna på 
förskolan gör när de spelar ”Pettson och Findus i snickarbon” och hur det interagerar 
med spelet, något som anses uppfyllt. Med vårt resultat anser vi också att vi har kunnat 
besvara frågeställningarna och för att förtydliga svaren på dem, gör vi här en kort 
sammanfattning. Vi har kommit fram till att alla barnen har strategier för att ta sig fram 
i datorspelet, även om de har olika erfarenheter av datorspel. De lyssnar på information, 
provar sig fram, frågar om hjälp och använder sig av tidigare erfarenheter från verkliga 
livet och tidigare datorspelande. I ett datorspel anser vi att bilderna och den auditiva 
informationen samverkar, då det är väsentligt att tolka den auditiva informationen 
korrekt för att kunna använda bilderna, och tvärtom. Vi såg hur barnen både lyssnade 
på den auditiva informationen och ibland valde de att inte lyssna på den. Ibland ansåg 
respondenterna att den auditiva informationen var oklar och frågade den deltagande 
observatören om innebörden av den, de tog till sig det svar de fick och agerade därefter. 
Förståelsen för vissa ikoner är oklar, då de kan vara missvisande. Det är först när 
barnen använt sig av dem som de kan förstå dess innebörd. När barnen spelade spelet 
för andra gången mindes de exempelvis vilken hylla som Findus  som hänvisade till i 
snickarboden.  
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Det skulle vara intressant att forska vidare på hur datorspel kan vara uppbyggda så att 
barnen kan få ut så mycket som möjligt av det på egen hand, och för att datorspelet 
skall utveckla deras kognitiva förmåga. Ett ytterligare förslag är att forska kring hur 
datorspelen kan användas som en del av den pedagogiska verksamheten på förskolan. 
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