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Sammanfattning 
 

Nyckelord: Serious Games, Pedagogik, Utbildningsspel, Utbildningspsykologi, 
Lärandemetoder 

Denna rapport redovisar resultatet av en analys som syftar till att identifiera 
pedagogiska metoder i utbildningsspel respektive underhållningsspel. 
Undervisningspotentialen i kommersiella underhållningsspel diskuteras ofta och anses 
kunna vara ett mycket bra sätt att motivera genom underhållning samtidigt som det är 
utbildande. Dock har inte många jämförelser genomförts mellan de pedagogiska 
fördelarna, nackdelarna och skillnaderna mellan underhållningsspelen och de 
kommersiella spel som specifikt har i syfte att utbilda. Analysens syfte är att 
undersöka pedagogiska metoder i två underhållningsspel och två utbildningsspel för 
att ta reda på om underhållningsspelen (oavsett om det gäller kunskap om spelet eller 
separata kunskaper) använder sig av ett större antal pedagogiska metoder än 
utbildningsspelen. Genom att analysera användandet av pedagogiska metoder i spel 
bör fördelar och nackdelar kunna hittas för att kunna förbättra utvecklingen av 
framtida utbildningsspel. Detta med utgångspunkt i att användningen av flera 
pedagogiska metoder under utlärning (s.k. multimodalitet) är fördelaktigt för att 
maximera lärandepotentialen. De pedagogiska metoderna har sin utgångspunkt i fyra 
inriktningar inom pedagogisk psykologi (behaviorism, kognitivism, konstruktivism 
och socio-kulturellt lärande). Dessa ställs i förhållande till ett antal spelegenskaper 
(utmaningar/regler, användargränssnitt, interaktionsmodell, bakgrundsberättelse och 
estetik/grafisk utformning) hos spelen för att identifiera pedagogiska metoder och 
placera in dem i aktuella spelegenskaper. Resultatet presenteras i form av ett antal 
matriser över förhållandet mellan pedagogiska metoder och spelegenskaper. 
Resultatet visar att ett marginellt större antal pedagogiska metoder kan identifieras i 
underhållningsspelen men att detta inte är något generellt resultat som kan sägas vara 
slutgiltigt då en mängd felkällor finns och antalet analyserade spel är för lågt.
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1 Introduktion 
Spel har alltid lyckats motivera både barn och vuxna på ett sätt som lärare i många fall 
aldrig kan lyckas uppnå med sin undervisning. Att lyckas kombinera motivationen 
hos spel med lärande är något som skulle kunna vara oändligt användbart och 
mängder av produkter har försökt att göra detta under många år, med varierande 
framsteg. Det finns fortfarande en tydlig separation mellan underhållningsspel och 
spel som förutom att vara underhållande även vill lära spelaren något. Utbildningsspel 
kallas ofta edutainment (en sammanslagning av orden education och entertainment) 
varav de flesta har fått en stämpel att vara tråkiga. De har därmed alltså inte lyckats 
behålla motivationen som finns i ett spel när lärandet och underhållningen 
kombinerats (Egenfeldt-Nielsen, 2006). 

Att hitta skillnader mellan underhållningsspel och utbildningsspel för att kunna peka 
på var spelet förvandlas från en ännu en lärobok till ett lärande spel, som skapar både 
spelglädje och motivation, skulle med stor sannolikhet kunna förbättra utvecklingen 
av denna typ av produkter. I denna uppsats görs en analys av två underhållningsspel 
och två utbildningsspel för att jämföra de två typerna av spel och då specifikt hur 
lärandemetoder används, hur ofta och till vilken grad de används. Med en startpunkt i 
avdelningar inom pedagogisk psykologi, behaviorism, kognitivism, konstruktivism 
och socio-kulturellt lärande, analyseras spelen för att kunna identifiera pedagogiska 
metoder i spelens olika spelegenskaper. Analysen baseras även på vikten av 
multimodalitet inom lärande, d.v.s. att det är fördelaktigt att använda flera olika 
pedagogiska metoder. Analysen tar inte hänsyn till om de identifierade pedagogiska 
metoderna används för att lära ut kunskap som krävs för att spela spelet eller kunskap 
som kan tänkas användas utanför spelvärlden (exempelvis matematikkunskaper som 
vissa utbildningsspel siktar på att lära ut).  
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2 Bakgrund 
Det finns ett flertal artiklar som behandlar användandet av kommersiella 
underhållningsspel i lärande syfte. Många av dem behandlar det som en självklarhet 
att lärare bör använda kommersiella underhållningsspel i sitt lärande om det är 
möjligt. Det nämns sällan vilka specifika fördelar de kommersiella 
underhållningsspelen har i jämförelse med de kommersiella utbildningsspel som har i 
syfte att lära ut specifika skolämnen. Flera författare, exempelvis Egenfeldt-Nielsen 
(2006), menar dock att underhållningsspelen är bättre på att skapa motivation än 
utbildningsspel. 

Kommersiella underhållningsspel syftar i detta fall till datorspel eller konsolspel som 
finns tillgängliga att köpa i vanliga spelaffärer, har mottagits väl på marknaden och 
har som primärt syfte att underhålla. Kommersiella utbildningsspel syftar till 
datorspel eller konsolspel som finns tillgängliga att köpa i vanliga spelaffärer, har 
mottagits väl på marknaden, har som primärt syfte att lära ut kunskaper som inte är 
direkt relaterade till spelet och som samtidigt är underhållande. 

Williamson (2009) har i artikeln Computer games, schools, and young people 

genomfört en stor undersökning av användandet av kommersiella underhållningsspel i 
skolor. Den finns publicerad på Futurelabs hemsida (www.futurelab.org.uk) vilken 
innehåller många forskningsartiklar och undersökningar om spel och lärande i 
Storbritanniens skolor. Många av artiklarna, bland annat Williamsons, framhäver att 
kommersiella underhållningsspel med fördel kan användas för lärande. Men de 
diskuterar inte huruvida de är bättre att använda i lärandesyfte än de utbildningsspel 
som finns på marknaden, vilka är utvecklade specifikt i syfte att lära ut de ämnen som 
diskuteras. 

Becker (2006) har gjort en jämförelse mellan ett kommersiellt underhållningsspel, 
New Super Mario Bros. (Nintendo, 2006), och ett utbildningsspel som hade i syfte att 
lära grundskoleelever matematik, Math Blaster – Master the Basics (Knowledge 
Adventure, 2006). Båda spelen undersöktes som om de var designade i syfte att lära. 
Detta för att kunna identifiera och klassificera lärandemål i spelen och ta reda på vilka 
metoder som används för att lära ut dem (lärandemålen). Undersökningen innehåller 
till stor del författarens egna åsikter men för att klassificera lärandet som 
identifierades i spelen gjordes ett försök att använda Blooms taxonomi (Bloom, 1994 i 
Becker, 2006). Detta valdes dock bort i analysen eftersom det ansågs mer komplicerat 
än vad som krävdes för att kunna visa resultaten.  

2.1 Analyserade spel 

Nedan följer en beskrivning av varje spel som inkluderas i analysen. 

2.1.1 New Super Mario Bros 

New Super Mario Bros. (Nintendo, 2006) är en ny version av spelet Super Mario 

Bros. (Nintendo, 1985) vilket släpptes till Nintendo Entertainment System. Den nya 
tappningen utvecklades till den bärbara plattformen Nintendo DS och innehåller bland 
annat mer avancerad grafik, modifierade spelmoment och ett antal minispel utöver det 
huvudsakliga äventyret. Spelets är ett 2D-plattformsspel vilket innebär att spelaren 
kontrollerar en avatar som rör sig genom en slags tvådimensionell hinderbana. De 
flesta utmaningarna innefattar att spelaren måste springa och hoppa mellan olika 
plattformar och på olika sätt undvika faror för att ta sig till slutet av ett flertal banor 
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(eng. levels) (Bateman & Boon, 2006). Spelarens avatar heter Mario och målet är att 
ta sig genom banorna för att till slut hitta och rädda prinsessan Peach som blivit 
kidnappad av den onda Bowser. 

 

Figur 1. Skärmdump från New Super Mario Bros.  

2.1.2 Math Blaster – Master the Basics 

Math Blaster – Master the Basics (Knowledge Adventure, 2006) är ett spel utvecklat 
för att spelas på PC. Spelet är utvecklat för att hjälpa barn att lära sig matematik på ett 
intressant och roligt sätt. Genren är densamma som New Super Mario Bros. dvs. ett 
2D-plattformsspel och innehåller liknande spelmoment. Spelets huvudkaraktär, och 
spelarens avatar, får reda på att onda robotar kontrollerar människorna genom att ta 
bort deras förmåga att räkna matematik. Genom en slump får huvudkaraktären 
tillbaka denna förmåga vilken kan användas för att stoppa robotarna. Spelaren måste 
därmed genom att använda sina matematikförmågor ta sig igenom ett antal banor för 
att stoppa robotarna och befria mänskligheten. 

 
Figur 2. Skärmdump från Math Blaster – Master the Basics. 
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2.1.3 Meteos 

Meteos (Bandai/Nintendo, 2005) är ett spel inom pusselgenren som har utvecklats till 
plattformen Nintendo DS. Spelet kan beskrivas som ett action-pusselspel. Genren 
action-pusselspel kräver en hel del snabbhet och reflexer förutom logiken av ett 
pusselspel (Bateman & Boon, 2006). Det huvudsakliga spelmomentet innefattar att 
olika block faller ner på spelområdet och formar högar med block. Spelaren kan sedan 
flytta blocken upp eller ner i de olika högarna för att rada upp tre eller flera likadana 
block i horisontell eller vertikal linje. Detta gör att de uppradade blocken skjuts upp 
mot den övre delen av spelområdet. Målet är att hindra blocken från att travas på hög 
och istället skjuta upp dem utanför spelområdet. Om blocken travas för högt utan att 
skjutas iväg är spelet över. Spelarens mål är att klara av flera olika banor (eller 
planeter) genom att skjuta iväg block. Spelaren tar sig hela tiden närmare källan till 
varför alla dessa block faller ner och måste besegra denna. Under spelets gång samlar 
spelaren på sig poäng vilket dels ger en högre placering på topplistan och dels gör det 
möjligt att köpa bonussaker. Exempelvis kan spelaren köpa möjligheten att spela på 
nya planeter eller lyssna till ny musik. 

 
Figur 3. Skärmdump från Meteos. 

2.1.4 More Brain Training From Dr Kawashima 

More Brain Training from Dr. Kawashima - How Old Is Your Brain? (Nintendo, 
2007) är ett spel utformat för Nintendo DS som skulle kunna beskrivas som en 
samling minispel eller övningar. Även dessa spel kan beskrivas som action-pusselspel 
eftersom det alltid gäller för spelaren att vara så snabb som möjligt och samtidigt 
undvika att göra misstag. Spelet är designat för att träna spelarens hjärna genom 
dagliga övningar som aktiverar hjärnan. Detta är det enda spel som inte har någon 
påhittad bakgrundsberättelse och det finns därmed inget tydligt berättartekniskt mål. 
Målet är istället att lyckas med de enskilda övningarna på så kort tid som möjligt och 
på så sätt sänka sin hjärnas ålder. Övningarna innefattar bland annat att placera rätt 
tecken mellan olika matematiska uträkningar, sammanställa ord av blandade 
bokstäver, spela rätt noter till en musikslinga på ett virtuellt piano och urskilja ord i 
ljudinspelningar med blandade ord. Dessutom finns ett spelläge som precis som 
Meteos innefattar fallande block som måste radas upp efter färg. 
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Figur 4. Skärmdump från More Brain Training From Dr Kawashima. 

2.2 Spelegenskaper 

Det finns ingen definitiv lista på vilka egenskaper som utgör ett dataspel. Schell 
(2008) delar exempelvis upp spel i de fyra elementen mekanik, berättelse, estetik och 
teknologi. Rollings & Adams (2003) använder sig av olika uppdelningar beroende på 
spelens genre men tre spelegenskaper som anses vara relevanta i de flesta fall är 
Regler/utmaningar, Användargränssnitt och Interaktionsmodell. 

2.2.1 Regler/utmaningar 

Detta element innefattar en stor del av alla spel, något som brukar benämnas vid sitt 
engelska namn, gameplay. Utmaningar är enligt Rollings & Adams (2003) vad som 
skapar gameplay. De kan vara väldigt grundläggande, så som logiska utmaningar, 
kunskapsutmaningar och minnesutmaningar. Det finns även mer specifika 
utmaningar, exempelvis kapplöpningar, konflikter och utforskning, vilka baseras på 
de grundläggande utmaningarna. 

Reglerna och utmaningarna är i de flesta fall specifika för spelens genre. Exempelvis 
innehåller actionspel många utmaningar som testar spelarens reaktionsförmåga och 
öga-handkoordination medan strategispel kräver strategiskt tänkande och 
slutledningsförmåga (Rollings & Adams, 2003).  

2.2.2 Användargränssnitt 

Användargränssnittet är spelarens fönster till spelvärlden. Till gränssnittet räknas 
menyer, statusindikationer, instruktionstexter m.m. (Rollings & Adams, 2003). 

2.2.3 Interaktionsmodell 

Under denna egenskap placeras kontrolldon, kontrollschema och spelets perspektiv. 
Kontrolldonet kan vara tangentbord och mus, en XBOX 360 kontroll, en dansmatta 
eller liknande. Kontrollschemat innefattar vilka knappar och kontroller som har vilken 
effekt inom vilka kontexter i spelet (Rollings & Adams, 2003). Spelets perspektiv 
beskriver från vilken position spelaren interagerar med spelvärlden. Om spelaren 
exempelvis tar kontroll över en avatar som syns från ett sidoperspektiv och kan styras 
i två dimensioner, eller om spelaren har direkt tillgång till kontroll över hela 
spelvärlden (Rollings & Adams, 2003). 
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2.2.4 Mekanik 

Detta är vad Schell (2008) definierar som spelets regler och procedurer och skulle 
kunna jämföras med Rollings & Adams regler och utmaningar men är mer generellt 
och kan innefatta användargränssnitt och interaktionsmodell. 

2.2.5 Berättelse 

Detta är den kedja av händelser som utspelar sig i spelet. Berättelsen kan vara 
fördefinierad eller bestämmas till stor del av spelaren. Detta är ett av de fyra element 
som Schell (2008) anser utgöra ett spel. 

2.2.6 Estetik 

Denna egenskap innefattar helt enkelt, enligt Schell (2008), hur spelet ser ut, låter, 
luktar, smakar och känns. Detta element har den starkaste och mest direkta 
kopplingen till spelarens sinnen och är därmed mycket viktigt.  

2.2.7 Teknologi 

Vilken teknologi som spelet använder, exempelvis papper och penna, plastmarkörer 
eller kanske en gitarr med knappar. De första två gäller dock antagligen inte för 
dataspel. Spelets teknik skapar möjligheter och begränsningar för spelet (Schell, 
2008). 

2.3 Pedagogiska metoder 

De pedagogiska metoderna som används i detta arbete baseras på inriktningarna 
behaviorism, kognitivism, konstruktivism och socio-kulturellt lärande, vilka är 
välkända områden inom utbildningsteori (Egenfeldt-Nielsen, 2006; Koschmann, 
1996). Varje typ har även ett antal lärandemetoder som kan ses som underkategorier. 
Dessa är mer konkreta och lättare att koppla till specifika lärandesituationer. 

Ett viktigt koncept för denna rapport är multimodalitet. Multimodalitet innebär att 
saker och ting kan representeras på flera olika sätt som exempelvis, bild, text och 
gester (Kress et al., 2001). Inom lärande är det tydligt att inte alla människor lär sig på 
samma sätt och det finns mängder av metoder för utbildning. Anita Mattsson, 
universitetsadjunkt, vicerektor och datapedagog på Högskolan i Skövde, anser att 
genom multimodalitet, d.v.s. att använda flera olika metoder för lärande, bör det vara 
möjligt att maximera effektiviteten av lärande (Anita Mattsson, personlig 
kommunikation, 2010-03-15). 

En stor del av bakgrunden refererar till boken Educational Psychology: theory and 

practice (Slavin, 2000) vilken till stor del är en sammanfattning av teorier inom 
området. 

2.3.1 Behaviorism 

Behaviorismen handlar bland annat om att belöna önskat beteende och använder sig 
av yttre motivation där motivationen ligger utanför handlingen själv (exempelvis att 
ett barn får en glass efter att ha gjort läxorna). 

Uttrycken förstärkning (eng. ”reinforcement”) och bestraffning (eng. ”punishment”) 
är vanliga inom behaviorismen (Slavin, 2000). Förstärkning innebär att förstärka ett 
beteende genom att ge motreaktioner på beteende. Motreaktionerna kan antingen vara 
en belöning eller möjligheten att slippa undan oönskade aktiviteter, ett barn kan få 
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godis för att göra läxorna eller alternativt slippa undan att städa sitt rum. Bestraffning 
används istället för att försvaga ett beteende. Även detta kan ske på olika sätt, främst 
genom introduktionen av oönskade aktiviteter eller borttagandet av privilegier (Estes, 
1989).  

Behaviorismen handlar som sagt om reaktioner och konsekvenser av beteende. 
Konsekvenserna måste träda i kraft så fort som möjligt efter beteendets inträffande för 
att på ett effektivt kunna förstärka eller försvaga beteendet. Att belöna en hund, för att 
den lyder ett kommando, en timme efter att hunden utförde kommandot kommer inte 
att leda till en förstärkning av det beteendet eftersom hunden då tror att belöningen 
beror på vad denne senast gjorde. Vikten av snabba konsekvenser förklaras med 
konceptet omedelbara konsekvenser (eng. ”immediacy of consequence”) (Slavin, 
2000).  

2.3.2 Kognitivism 

Kognitivism handlar om att eleven är i centrum och lärandet ska vara motiverande i 
sig. Teorin baseras på att människans hjärna fungerar enligt mer avancerade kognitiva 
funktioner än vad behaviorismen säger och att kunskapen måste organiseras och 
systematiseras på rätt sätt för att kunna läras ut. 

Många teorier inom kognitivism handlar om hur hjärnan fungerar när det gäller 
hantering av information, båda hur information lagras och hämtas i hjärnan. Detta 
kallas för informationsbehandling (eng. ”information-processing”) (Estes, 1989). 
Hjärnan har både ett långtidsminne och ett korttidsminne (eller arbetsminne) men 
först registreras mängder av information från människans sinnen varav en mycket 
liten del går igenom till arbetsminnet (Slavin, 2000). För att registreras i 
långtidsminnet måste sedan informationen repeteras i arbetsminnet.  

Dubbelkodteorin (eng. ”dual code theory”) är ett koncept som ligger nära teorin om 
informationsbehandling (Slavin, 2000). Detta koncept innebär att information som 
finns i långtidsminnet finns i två former, verbal och visuell. Detta innebär att 
information som representeras både verbalt och visuellt är lättare att komma ihåg, 
exempelvis är det lättare att komma ihåg ett namn om det även finns ett ansikte som 
hör till namnet (Slavin, 2000).  

Information sparas i hjärnans långtidsminne i nätverk av sammanhängande fakta där 
olika abstraktionsnivåer existerar (Estes, 1989). Exempelvis innehåller konceptet 
hund information om vad en hund är och vad som identifierar den (päls, fyra ben 
osv.). Som en undergrupp till konceptet hund finns även olika hundraser som kan 
identifieras med mer specifika egenskaper (storlek, lång/kort päls, färg). Dessutom är 
kunskapen om hundar kopplad till historisk information om hundar, människans 
koppling till hundar osv. Detta kallas för översiktsteori (eng. ”schema theory”) och en 
viktig del av denna teori är att information som passar in i ett sådant schema är lättare 
att lära sig än information som hjärnan inte har någon koppling till alls (Slavin, 2000).  

Information som har någon typ av mening för en person är lättare att ta till sig och 
lära sig än abstrakt information. Abstrakt lärande (eng. ”rote learning”) (Slavin, 2000) 
innefattar fakta som skulle kunna vara godtycklig, om en person inte vet något om det 
latinska språket så skulle den kemiska förkortningen för guld lika gärna kunna vara 
Ab istället för Au. Ett typiskt exempel på denna typ av lärande ligger just inom språk 
då det är vanligt att repetera glosor (Gairns & Redman, 1986). Meningsfullt lärande 
relaterar dock till information som personen redan lärt sig och är därför lättare att lära 
sig enligt Slavin (2000).  
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En handling kan utföras så många gånger att den till slut kan utföras med minimal 
mental ansträngning. Ett exempel på detta är andning (vilket inte kräver någon mental 
ansträngning överhuvudtaget) eller att läsa. Detta kallas för automatisering (”eng. 
automatacity”) (Slavin, 2000).  

Konceptet överlärande (eng. ”overlearning”) ligger nära automatisering. Trots att en 
person kan lära sig en lista med ord utantill vid ett tillfälle är det inte säkert att denne 
kan listan utantill efter en vecka. Med överlärande, dvs. att personen fortsätter att öva 
för att lära sig listan även efter att denne kan den utantill, ökar chansen att komma 
ihåg listan efter en längre tid (Slavin, 2000).  

Övning av material kan delas upp över flera tillfällen eller utföras på en gång. Att öva 
vid flera tillfällen under en längre tid (eventuellt under kortare sessioner) är i de flesta 
fall bättre för att kunna komma ihåg materialet längre och kallas för fördelad träning 
(eng. ”distributed practice”) (Slavin, 2000). Att öva inför ett prov dagen innan provet 
kan räcka för att klara provet följande dag men inte efter en längre tid. 

2.3.3 Konstruktivism 

Konstruktivismen poängterar att eleven ska skapa kunskap själv, till skillnad från att 
kunskapen flyttas från läraren till eleven (Von Glasersfeld, 1995). Här är även 
användandet av yttre objekt viktigt för att hjälpa lärandet. Studenten placeras i 
centrum istället för läraren.  

Inom konstruktivismen framhävs uppifrån-och-ner- (eng. ”top-down”) istället för 
nedifrån-och-upp- (eng. ”bottom-up”) metoder för lärande. En ”top-down”-metod 
innebär att studenter får börja med ett komplext problem för att sedan arbeta fram de 
grundläggande saker som de måste lära sig för att klara av det komplexa problemet 
(Slavin, 2000). Detta görs med hjälp av läraren och eventuellt gruppmedlemmar. 
Detta leder fram till en annan viktig punkt i konstruktivistiskt lärande, samarbete. 
”Top-down”-metoden stödjer möjligheten att diskutera fram teorier och hjälpas åt för 
att komma fram till stegen på vägen till att lösa det komplexa problemet. Genom att 
inte börja med grundläggande förmågor, vars syfte kan verka oväsentligt för eleverna, 
kan istället ett mer komplext problem, som direkt går att relatera till, väcka elevernas 
intresse (Slavin, 2000).  

Att studenter måste skapa kunskap själv är, som tidigare nämnts, viktigt inom 
konstruktivismen vilket förtydligas med konceptet upptäckande lärande (eng. 
”discovery learning”) (Slavin, 2000). Upptäckande lärande innebär att läraren inte 
direkt berättar fakta utan snarare ger eleverna en knuff i rätt riktning för att de själva 
ska inse hur saker och ting fungerar. Ett antal viktiga punkter att tänka på vid 
upptäckande lärande är att leda fram eleven till svaren genom att ställa frågor, 
använda olika typer av material och objekt som kan leda till insikter och låta eleven 
tillfredställa sin nyfikenhet trots att de följer idéer som inte har en direkt koppling till 
det aktuella problemet. Joolingen (1999) lägger ytterligare vikt på det faktum att 
eleven inte själv kan skapa kunskapen utan att en guide krävs för att eleven faktiskt 
ska nå ett resultat.  

Konceptet självreglerat lärande (eng. ”self-regulated learning”) är också viktigt för 
konstruktivistiskt lärande. Detta innebär att eleven är medveten om processen bakom 
sitt eget lärande (Slavin, 2000). Eleven förstår sig på effektiva lärandemetoder och hur 
och när denne bör använda dem.  
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2.3.4 Socio-kulturell teori 

Socio-kulturellt lärande ligger nära konstruktivismen och poängterar samarbete och 
diskussion med andra människor för att lära (Säljö, 2002). Teorin tar även hänsyn till 
lärandets kulturella aspekter. Socio-kulturellt lärande poängterar befolkningens 
kunskap i förhållande till enstaka personer och hur samhällets samlade kunskaper 
lever vidare och utvecklas. Säljö (2002) menar även att, precis som inom 
konstruktivismen, kunskap inte ses som något som flyttas från en person till en annan. 
Istället möter de kollektiva kunskaperna personens egna erfarenheter för att skapa ny 
kunskap.  

En viktig del av det socio-kulturella lärandet är användandet av artefakter eller 
redskap som används för mediering av kunskap (Säljö, 2002). Ett språk kan betraktas 
som en artefakt eller ett verktyg som öppnar upp nya sätt att kommunicera. Redskap 
för att lagra information så som papper och penna gör det lättare att komma ihåg 
information, men för att kunna använda dessa redskap måste personen i fråga även 
lära sig att läsa och skriva. Det finns alltid ett behov att lära, men exakt vad en person 
måste lära sig förändras (Säljö, 2002). 

Ett dataspel ger användaren nya möjligheter och begränsningar. Lärande från ett 
socio-kulturellt perspektiv visar hur viktig kontexten och användandet av verktyg är 
för utbildning och lärande. Olika kontexter och verktyg underlättar och stödjer en 
mängd olika typer av lärandeupplevelser (Egenfeldt-Nielsen, 2006).  
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3 Problemformulering  
Ett fåtal studier (Becker, 2006) och artikelsammanfattningar (Egenfeldt-Nielsen, 
2006) gör jämförelser mellan de kommersiella utbildningsspel och de kommersiella 
underhållningsspel som finns tillgängliga på marknaden. En sådan jämförelse är 
nödvändig för att avgöra om den ena typen av spel skulle vara bättre än den andra i 
syfte att lära (oavsett om det handlar om spelkunskap eller andra kunskaper) och i så 
fall varför. Kan, om så är fallet, några slutsatser dras om hur ett spel bör designas för 
att maximera lärandepotentialen?  

Studien som beskrivs i denna rapport blir en fortsättning av arbetet av Becker (2006) 
och därmed kommer samma spel att användas, Math Blaster – Master the Basics 
(Knowledge Adventure, 2006) och New Super Mario Bros. (Nintendo, 2006). För att 
gå vidare med, och fördjupa arbetet undersöks spelen mer detaljrikt för att kunna 
konstatera att pedagogiska metoder inte bara används, utan även till vilken grad, med 
vilken frekvens och vilka spelegenskaper de stöds av. Med utgångspunkten att 
multimodalitet förstärker lärande är flera olika pedagogiska metoder i spel en fördel. 
Spelegenskaperna baseras på teorier av bland andra Rollings & Adams (2003) och 
Schell (2008) som har identifierat aspekter som tillsammans utgör ett dator- eller 
konsolspel. Vissa spelegenskaper är specifika för spelgenren som spelen tillhör, i 
detta fall actionspel, och kan skilja sig mellan genrer.  

Dessutom kommer studien att inkludera ytterligare två spel. Meteos 
(Bandai/Nintendo, 2005) är ett underhållningsspel medan More Brain Training from 

Dr. Kawashima - How Old Is Your Brain? (Nintendo, 2007) har som syfte att träna 
spelaren inom logik, matematik och problemlösning. Båda spelen befinner sig inom 
genren pusselspel men det sistnämnda har ett annat syfte än endast underhållning. 
Dessa spel kommer att analyseras på samma sätt men eftersom de tillhör en annan 
genre kan definitionerna av spelegenskaperna se något annorlunda ut.  

3.1 Hypotes 

Underhållningsspel använder ett större antal pedagogiska metoder, av olika typer, i 
jämförelse med utbildningsspel vilket maximerar spelens lärandepotential. 

3.2 Frågeställningar 
• Vilka kopplingar finns det mellan användningen av pedagogiska metoder och 

de specifika egenskaper som spelets genre medför i underhållningsspel 
respektive utbildningsspel? 

o Vilka typer av pedagogiska metoder används i spelen? 
o Vilka metoder används i vilka spel? 
o Används fler/färre/olika metoder i underhållningsspel i jämförelse med 

utbildningsspel? 
o Finns det en koppling mellan användningen av pedagogiska metoder 

och de specifika spelegenskaper som spelets genre medför? 
Exempelvis: 

� Regler/Utmaningar 
� Användargränssnitt 
� Interaktionsmodell/Perspektiv 
� Bakgrundsberättelse 
� Estetik/Grafisk utformning 
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o Vad är skillnaden mellan kommersiella underhållningsspel och 
kommersiella utbildningsspel när det gäller användandet av 
pedagogiska metoder? 

3.3 Metodbeskrivning 

Ett antal underhållningsspel och utbildningsspel analyseras för att identifiera 
pedagogiska metoder och undersöka om de stödjer specifika spelegenskaper i spelen. 
Resultaten sammanfattas i matriser över spelegenskaper och pedagogiska metoder för 
varje spel. Dessa matriser analyseras sedan för att hitta skillnader och likheter mellan 
underhållningsspelen och utbildningsspelen.  

Analysen baseras på litteraturstudier inom ämnen som pedagogik, speldesign, 
spelgenrer och lärande i spel, såväl som av författaren tidigare utförda studier. Med 
denna bakgrund undersöks spelen av författaren genom att spela dem och identifiera 
pedagogiska metoder. De pedagogiska metoderna baseras på inriktningarna 
behaviorism, kognitivism, konstruktivism och socio-kulturellt lärande inom 
utbildningspsykologi. De spelegenskaper som används för att dela upp spelen i 
analysen baseras på teorier av Rollings & Adams (2003) och Schell (2008). 

Metoden som används är alltså en analys av en enskild person med startpunkt i 
teoretiska studier. Denna metod användes då en stor mängd kunskap inom flera 
specifika områden krävs för att utvinna informationen som krävs, från spelen, för att 
svara på arbetets frågeställningar. En studie med testpersoner är därmed utesluten då 
testpersonernas kunskap inte är tillräcklig och att försöka utvinna relevant information 
från deras testsessioner inte skulle vara tidseffektivt. Att inkludera flera personer, så 
som pedagoger, i analysens genomförande skulle vara användbart men är tyvärr inte 
möjligt med tanke på arbetets omfattning.  

De pedagogiska metoderna identifieras genom att de kännetecken för metoderna, som 
diskuteras under avsnitt 2.3 Pedagogiska metoder, kan urskiljas i spelen. De 
pedagogiska metoderna manifesterar sig genom att händelser och innehåll i spelet 
använder dessa pedagogiska metoder, enligt författarens tolkning.  

3.4 Avgränsningar 

Spel 

Följande fyra spel ingår i studien: 
• Math Blaster – Master the Basics (Knowledge Adventure, 2006) 
• New Super Mario Bros. (Nintendo, 2006) 
• Meteos (Bandai/Nintendo, 2005) 
• More Brain Training from Dr. Kawashima - How Old Is Your Brain? 

(Nintendo, 2007) 

Spelen har valts ut på grund av skillnaderna i syfte och genre. De kommer att 
jämföras som par: Ett underhållningsspel och ett utbildningsspel som båda tillhör 
samma genre, men alla spel jämförs även med varandra för att leta efter ytterligare 
kopplingar mellan underhållningsspelen och de pedagogiska metoderna. 

De två utbildningsspelen syftar till att lära ut liknande ämnen, nämligen logik och 
matematik, vilket skulle kunna innebära att de innehåller pedagogiska metoder som är 
specifika för dessa ämnen. Eftersom studiens syfte är att jämföra underhållningsspel 
och utbildningsspel är dock inte jämförelsen mellan utbildningsspelen lika central. 
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Spelegenskaper 

Spelegenskaperna baseras på teorier av bland andra Rollings & Adams (2003) och 
Schell (2008) som har identifierat aspekter som tillsammans utgör ett dator- eller 
konsolspel. Teorierna har sammanställts till följande övergripande spelegenskaper 
(och deras undergrupper) varav vissa kan vara mer eller mindre applicerbara på spel 
bland annat beroende på genre: 

• Regler/utmaningar 
o Tidsbegränsningar 
o Hantering av tillgångar (liv/energi) 
o Reagera snabbt 

• Användargränssnitt 
o Statusindikationer/mätare 
o Menyer 

• Interaktionsmodell 
o Kontrollschema 
o Perspektiv 

• Bakgrundsberättelse 
• Estetik/Grafisk utformning 

Pedagogiska metoder 

De pedagogiska metoderna baseras på inriktningarna behaviorism, kognitivism, 
konstruktivism och socio-kulturellt lärande.  

Forskning som redan gjorts inom området (Egenfeldt-Nielsen, 2006) pekar på att det 
kan bli svårt att identifiera konstruktivism och socio-kulturell teori i vissa spel. 
Eftersom socio-kulturell teori bygger på samarbete tyder även detta på att den teorin 
blir svår att identifiera i spel för en spelare, liknande de som ska analyseras. Trots 
detta kan en studie fortfarande visa på skillnaden av förekomsten av de kvarvarande 
teorierna i spelens olika spelelement. 

Medveten och omedveten pedagogik 

På grund av arbetets omfattning tar inte analysen hänsyn till vilka pedagogiska 
metoder som medvetet skapats och vilka metoder som oavsiktligen skapats av 
spelutvecklarna. För att kunna skilja på medvetet och omedvetet skapad pedagogik 
skulle intervjuer med spelutvecklarna, eller tillgång till dokumentation om 
utvecklingsprocessen, krävas. Denna process skulle vara tidskrävande och eventuellt 
flytta analysens perspektiv från en utomstående vy, det som verkligen syns i spelen, 
till utvecklarnas egna tankar om pedagogik. 
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4 Analys 
Analyserna genomfördes genom att spela varje spel minst en gång och ta anteckningar 
när pedagogiska metoder kunde identifieras utifrån den information som presenterats 
under rubriken 2.3 Pedagogiska metoder. Denna identifiering av metoder följde inte 
en specifik systematik utan baserades på den teoretiska bakgrund som författaren 
tillgodosett sig. De pedagogiska metoderna manifesterade sig genom att händelser och 
innehåll i spelet innehöll kännetecken för dessa pedagogiska metoder, enligt 
författarens tolkning. Spelen analyserades inte utifrån varje spelegenskap för sig utan 
snarare genom att spela från början och framåt. På grund av tidsbegränsningar för 
analysen kunde inte allt innehåll i spelen analyseras. Ett spel är inte uppbyggt på ett 
linjärt sätt (likt exempelvis en film) i alla aspekter och därmed är det en tidskrävande 
och lång process att gå igenom allt material som utgör spelet. Spelen analyserades 
fram till en punkt när författaren ansåg att ingen ny typ av information kunde utvinnas 
ur spelet. Pedagogiska metoder som identifierades placerades sedan in i aktuella 
spelegenskaper vilket redovisas genom en matris för varje spel. Matriserna hittas 
under de fyra underrubrikerna 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5. 

I de fall där en pedagogisk metod var svår att placera in i och koppla till endast en 
spelegenskap räknades denna till samtliga aktuella egenskaper och markerades 
därmed mer än en gång. Detta eftersom analysen syftar till att hitta pedagogiska 
metoder i specifika delar av spelen och spelegenskaperna ses som separata från 
varandra.  

Eftersom vissa spelegenskaper, som exempelvis Regler/Utmaningar, innefattar många 
olika undergrupper kunde samma pedagogiska metod markeras flera gånger inom 
samma spelegenskap. Markeringarna i matriserna representeras därmed av en siffra 
och visar hur många gånger de pedagogiska metoderna kunde identifieras inom varje 
spelegenskap.  

Alla dessa spel levereras med en manual i fysisk eller digital form vilken innehåller 
information om hur spelen fungerar. Denna är så klart ännu en källa till lärande vilken 
måste tas i beaktande. Om något inte beskrivs i stor detalj i spelet men finns 
väldokumenterat i manualen så kan eventuellt bristen på pedagogik kring detta ämne, 
i spelet, bero på att utvecklarna planerade att användaren skulle läsa manualen. Av 
denna anledning har manualerna inkluderats i analysen men inte till lika stor grad som 
spelen i sig. 

4.1 Uppdelning av spelegenskaper 

Genom att närmare undersöka speldesignprinciper och teorier har en uppdelning i 
generella spelegenskaper skapats. Detta för att lättare kunna identifiera pedagogiska 
metoder i varje separat spelegenskap. Schell (2008) delar exempelvis upp spel i de 
fyra elementen mekanik, berättelse, estetik och teknologi varav berättelse och estetik 
utgör en varsin spelegenskap i denna analys. Schells (2008) resterande element har 
kombinerats med teorier av Rollings & Adams (2003), för att inte göra egenskaperna 
för övergripande och generella, och utgör de övriga spelegenskaperna. Nedan följer 
den uppdelning av spelegenskaper som används i denna analys. 
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4.1.1 Regler/utmaningar 

Denna spelegenskap är direkt baserad på den information som beskrivs under avsnitt 
2.2.1 Regler/utmaningar. Här innefattas alltså utmaningar och regler (som exempelvis 
logiska utmaningar, konflikter, utforskning och tidsbegränsningar) vars förekomst 
ofta är till stor del beroende på spelets genre. 

4.1.2 Användargränssnitt 

Till denna kategori räknas i detta fall förutom mätare och statusindikationer (vilka 
nämns i avsnitt 2.2.2 Användargränssnitt) även så kallade ”tutorials”. Tutorials är 
instruktioner som använder sig av mer interaktiva metoder och tydliga exempel vilka 
ofta används i spel. 

4.1.3 Interaktionsmodell 

Denna egenskap är densamma som vad som beskrivs under avsnitt 2.2.3 
Interaktionsmodell. Denna spelegenskap innefattar därmed kontrolldonet som 
används, spelets kontrollschema och perspektivet vilket spelet utspelas i. 

4.1.4 Bakgrundsberättelse 

Bakgrundsberättelsen är en egenskap som inte behöver beskrivas till någon större 
grad. Till denna egenskap hör spelvärlden, dess karaktärer och spelets olika typer av 
narrativ, d.v.s. berättande. Detta är ett av de fyra element som Schell (2008) anser 
utgöra ett spel. Mängden bakgrundsberättelse varierar väldigt stort och vissa spel kan 
till och med tolkas som att inte ha någon bakgrundsberättelse eller narrativ 
överhuvudtaget. 

4.1.5 Estetik/grafisk utformning 

Denna egenskap innefattar, i denna analys, utformningen av grafiken och ljudet i 
spelet.  

4.2 New Super Mario Bros. 

I New Super Mario Bros. fanns ett flertal tydliga indikatorer på att behaviorism och 
kognitivism används för att lära ut hur spelet bör spelas. När det gäller regler och 
utmaningar observerades att behaviorism används genom att ge spelaren förstärkare 
bland annat när denne plockar upp extraliv, power-ups och mynt. Alla ger poäng 
vilket är en form av belöning och dessutom låser power-ups upp nya förmågor som 
kan hjälpa spelaren. Att hitta extraliv kan ses som en form av förstärkare då extraliven 
gör att spelaren slipper att göra om redan avklarade framsteg när denne dör. 

Andra tecken på behaviorism är tidsbegränsningen på banor och upplåsningen av nya 
banor. Tidsbegränsningen förstärker beteendet att vara snabb genom att inte låta 
spelaren dö om denne klarar banan inom utsatt tid och de nya banorna som låses upp 
är en belöning. Behaviorismen syns även i användargränssnittet då en indikation på 
var spelaren befinner sig på en bana alltid är tydlig. Snabb och tydlig feedback 
(respons) är en del av konceptet omedelbara konsekvenser (Slavin, 2000). 

Kognitivism kunde identifieras i majoriteten av spelegenskaperna. För att lyckas i 
spelet krävs snabba reflexer vilket är en frekvent utmaning. Detta är ett tecken på 
konceptet automatisering, spelaren lär sig att hantera situationerna i spelet (som att 
hoppa över plattformar) till den grad att handlingarna kräver minimal mental 
ansträngning. Ett annat exempel på kognitivism är det faktum att olika utmaningar 
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upprepas vid olika tillfällen med jämna mellanrum vilket kan kopplas till konceptet 
fördelad träning. Istället för att lära sig allting på en gång upprepas uppmaningarna 
senare i spelet vilket gör informationen lättare att komma ihåg. Bakgrundsberättelsen 
hjälper även spelaren att få en tydlig koppling till lärandet i och med att denne förstår 
anledningen till att lära sig olika förmågor och information. 

Många fiender som spelaren möter går att dela upp i kategorier. Spelaren kan när den 
möter en fiende med egenskaper denne känner igen passa in den fienden till en 
kategori och på så sätt bättre lära sig om den. Detta är typiskt för kognitivism. Ett 
exempel är sköldpaddor som finns i flera färger och former. De flesta av dessa 
sköldpaddor kan spelaren hoppa på för att stoppa dem och sedan antingen sparka iväg 
skalet eller ta upp det.  

Även konstruktivism kunde identifieras i spelet i och med att spelaren placeras i en 
situation där denne måste lösa problem på ett sätt som påminner om 
konstruktivismens ”top-down”-perspektiv. Spelaren måste ta sig genom en bana och 
får egentligen inte några grundläggande kunskaper. Kunskaper om hur spelaren tar sig 
över ett hinder eller gör en specifik handling måste spelaren själv komma fram till. 

Värt att nämna i detta sammanhang är att spelet även levereras paketerat med en 
manual som ger baskunskaper till spelaren. Manualen är mer strukturerad med ett 
”bottom-up”-perspektiv på lärande. 

 
 Spelegenskaper      

Pedagogiska 
metoder  Behaviorism Kognitivism Konstruktivism 

Socio-
kulturellt 
lärande Totalt 

 Regler/Utmaningar 6 2 1  9 

 Användargränssnitt 1    1 

 Interaktionsmodell  1   1 

 Bakgrundsberättelse  1   1 

 Estetik/Grafisk utformning  1   1 

Totalt  7 5 1 0 13 

Tabell 1. Kartläggning över vilka spelegenskaper som stöds av vilka pedagogiska metoder i New 
Super Mario Bros. 
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4.3 Math Blaster – Master the Basics 

Math Blaster innehåller precis som New Super Mario Bros. kopplingar till 
behaviorism och konstruktivism men inte i lika stor utsträckning. Math Blaster 
använder belöningar och bestraffningar för att förstärka bra beteenden genom att 
öppna upp nya banor om spelaren gör bra ifrån sig och låta spelaren börja om då 
denne dör. Tyvärr används inte konceptet omedelbara konsekvenser på ett effektivt 
sätt, spelaren har inte alltid tillgång till sin status, poäng osv. Exempelvis får spelaren 
endast veta hur bra denne gjorde ifrån sig (poängmässigt) när denne har klarat en 
bana. 

 
 Spelegenskaper      

Pedagogiska 
metoder  Behaviorism Kognitivism Konstruktivism 

Socio-
kulturellt 
lärande Totalt 

 Regler/Utmaningar 3 2   5 

 Användargränssnitt     0 

 Interaktionsmodell  1   1 

 Bakgrundsberättelse  1   1 

 Estetik/Grafisk utformning     0 

Totalt  3 4 0 0 7 

Tabell 2. Kartläggning över vilka spelegenskaper som stöds av vilka pedagogiska metoder i Math 
Blaster. 

4.4 Meteos 

Meteos använder, trots att det tillhör en annan genre än New Super Mario Bros. och 
Math Blaster, många liknande fall av behaviorism och kognitivism. Behaviorism 
används för att belöna spelaren genom att öppna upp nya planeter (nivåer) och ge 
poäng. Det används även när spelaren bestraffas och måste göra om en nivå när tiden 
tar slut eller blocken travas för högt. 

Indikationer på både behaviorism och kognitivism finns i spelets användargränssnitt 
då snabb feedback (respons) används för att spelaren ska veta när denne gör bra eller 
dåligt ifrån sig. Kognitivismen syns tydligt i menyerna då en tutorial finns att tillgå. I 
denna tutorial används både bilder och text för att instruera spelaren i hur spelet 
fungerar vilket kan kopplas till kognitivismens dubbelkodteori. 

  
 Spelegenskaper      

Pedagogiska 
metoder  Behaviorism Kognitivism Konstruktivism 

Socio-
kulturellt 
lärande Totalt 

 Regler/Utmaningar 5 1   6 

 Användargränssnitt 1 1   2 

 Interaktionsmodell  1   1 

 Bakgrundsberättelse  1   1 

 Estetik/Grafisk utformning     0 

Totalt  6 4 0 0 10 

Tabell 3. Kartläggning över vilka spelegenskaper som stöds av vilka pedagogiska metoder i 
Meteos. 
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4.5 More Brain Training From Dr Kawashima 

More Brain Training From Dr Kawashima innehåller indikatorer på behaviorism då 
spelaren belönas med nya uppgifter och träningsmöjligheter att utföra när denne gör 
bra ifrån sig. Det gäller för spelaren att utföra övningar så fort som möjligt och får i 
sådant fall feedback (respons) i form av en kort animation som representerar hur bra 
denne gjorde ifrån sig. Om spelaren gör misstag används bestraffning genom att lägga 
till strafftid på spelarens tidsresultat vilket gör att spelaren inte får lika hög placering 
bland alla resultat osv.  

En mycket framträdande kognitivistisk teori är fördelad träning. Hela spelet bygger på 
att spelaren ska träna/spela lite varje dag för att bli bättre på övningarna och hålla 
hjärnan i trim. Spelet tränar hjärnan vilket innefattar många kognitiva funktioner och 
spelet innehåller därför mycket kognitivism. Precis som i spelet Meteos finns en 
tutorial som använder dubbelkodteori och visar tydligt med bild och text hur 
övningarna går till.  

More Brain Training From Dr Kawashima låter spelaren skapa en egen profil eller 
sparfil där dennes resultat sparas. Spelet låter upp till fyra olika profiler skapas vilket 
innebär att flera personer kan ha en varsin sparfil och spara sina resultat i spelet. Ett 
spelmoment låter spelaren dra streck mellan ett antal punkter för att skapa en figur. 
Alla spelare som har en sparfil i spelet får sedan se varandras olika figurer för att se 
hur alla tänkte. Detta skulle kunna vara en indikation på socio-kulturellt lärande men 
det är oklart om något lärande utvinns från själva kommunikationen eller om det bara 
är en funktion som uppmuntrar kommunikation. Av denna anledning inkluderas ej 
denna observation i resultatet. 

 
 Spelegenskaper      

Pedagogiska 
metoder  Behaviorism Kognitivism Konstruktivism 

Socio-
kulturellt 
lärande Totalt 

 Regler/Utmaningar 5 2   7 

 Användargränssnitt 1 1   2 

 Interaktionsmodell  2   2 

 Bakgrundsberättelse     0 

 Estetik/Grafisk utformning     0 

Totalt  6 5 0 0 11 

Tabell 4. Kartläggning över vilka spelegenskaper som stöds av vilka pedagogiska metoder i More 
Brain Training From Dr Kawashima. 
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5 Slutsatser 

5.1 Resultatsammanfattning 

Jämförelsen mellan de olika spelen visar att flest pedagogiska metoder har 
identifierats i New Super Mario Bros följt av More Brain Training From Dr 
Kawashima, Meteos och sist Math Blaster som har den lägsta förekomsten av 
pedagogiska metoder. Detta resultat visar att underhållningsspelen innehåller totalt 
flera pedagogiska metoder än utbildningsspelen men det är fortfarande svårt att dra 
slutsatser då skillnaden inte är särskilt stor mellan spelen och det finns flera faktorer 
som behöver räknas in. Exempelvis är spelens storlek (innehåll, funktioner och 
speltid) och budget viktiga. Mer om detta följer under rubriken Diskussion. 

Resultatet visar även att New Super Mario Bros innehöll den största distributionen av 
pedagogiska metoder över spelegenskaper, följt av Meteos, More Brain Training 
From Dr Kawashima och sist Math Blaster. Det vill säga att matrisen över New Super 
Mario Bros. hade siffror utplacerade på flest områden. 

 

 
New Super  
Mario Bros. Math Blaster Meteos 

More Brain Training  
From Dr Kawashima 

Antalet identifierade pedagogiska 
metoder 13 7 10 11 

Antal olika pedagogiska  
metoder i olika spelegenskaper 
(distribution av pedagogiska metoder) 7 4 6 5 

Tabell 5. Sammanställning av nyckelresultat. 

Antalet pedagogiska metoder funna är inte stora för något av spelen utan ligger 
mellan 5–15 vilket gör de rent statistiska resultaten mindre kraftfulla. Om det 
handlade om 50–100 identifierade metoder per spel skulle det vara lättare att sänka 
antalet felkällor och skillnaderna skulle vara mer betydelsefulla. 

Den pedagogiska metod som generellt förekommer i flest olika spelegenskaper, är 
kognitivismen. Behaviorismen representeras i större antal men då främst i endast två 
spelegenskaper, utmaningar/regler och användargränssnittet. 

Konstruktivistiskt lärande kunde endast identifieras i ett av spelen, New Super Mario 
Bros., medan indikationer på socio-kulturellt lärande inte kunde hittas till någon större 
grad i något av spelen.  

Analysen tar endast upp de fall där pedagogiska metoder används och inte de fall där 
de borde användas. Detta innebär att det kan finnas många brister i spelen som inte 
representeras i resultatet men de diskuteras till viss del under rubrik 5.2 Diskussion. 

5.2 Diskussion 

Arbetet utgick från följande hypotes: Underhållningsspel använder ett större antal 
pedagogiska metoder, av olika typer, i jämförelse med utbildningsspel vilket 
maximerar spelens lärandepotential. Resultatet kan egentligen inte sägas vare sig 
styrka eller förkasta hypotesen trots att antalet pedagogiska metoder sammanlagt var 
fler i underhållningsspelen. Spelet med flest pedagogiska metoder var även det ett 
underhållningsspel. Resultaten är dock inte tillräckligt enhetligt och skillnaderna 
mellan spelen är inte så stora att resultatet kan sägas peka på att hypotesen stämmer. 
Många andra faktorer skulle dessutom kunna spelar in på resultatet, så som spelens 
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storlek (innehåll, funktioner och speltid), budget, genre, plattform osv. Antalet spel 
som analyserades är i lägsta laget för att de statistiska resultaten ska vara säkra och 
inkluderingen av spel av andra genrer skulle även ge resultatet mer trovärdighet. Värt 
att nämna är även att analysens begränsade omfattning kan ha inverkat på resultatet, 
t.ex. genom att alla pedagogiska metoder inte har identifierats. 

Den huvudsakliga frågeställningen som analysen skulle svara på var: Vilka 
kopplingar finns det mellan användningen av pedagogiska metoder och de specifika 
egenskaper som spelets genre medför i underhållningsspel respektive utbildningsspel? 
Svaret på denna fråga ligger i de tabeller som analysen resulterade i där varje 
koppling mellan pedagogiska metoder och spelegenskaper redovisas. Dessa resultat 
kan dock inte påstås vara generella för alla underhållningsspel och utbildningsspel på 
grund av de begränsningar i metoden som diskuterats tidigare.   

Resultatet visar att den största distributionen av pedagogiska metoder över 
spelegenskaper finns i New Super Mario Bros följt av Meteos, More Brain Training 
From Dr Kawashima och sist Math Blaster men det är ändå svårt att dra slutsatser om 
huruvida underhållningsspelen innehåller mer eller mindre pedagogik. Analysen är 
inte tillräckligt stor för att ge tydliga resultat men en potentiell orsak till detta resultat, 
utöver en stark koppling mellan pedagogiska metoder och underhållningsspel, är att 
antalet lärandemetoder eventuellt har större koppling till faktorer som spelens storlek 
(innehåll, funktioner och speltid) och budget. Dessa faktorer kan tänkas vara av större 
relevans än spelens genre eller det faktum att spelen är utvecklade för underhållning 
eller utbildning. Detta skulle även förklara att Math Blaster hamnade så långt efter 
övriga spel. 

Analysen utgick från att multimodalitet alltid är fördelaktigt, men det kan diskuteras 
huruvida användandet av endast en metod kan vara fördelaktigt i vissa fall. Vid 
specifika problem kan antagligen vissa pedagogiska metoder fungera bättre än andra 
men för att lära ut ett större koncept eller ämne är multimodalitet att föredra. Detta ger 
eleven variation och olika perspektiv på problemet. Slutligen bör det noteras att trots 
att en typ av pedagogisk metod kan vara bättre lämpad för ett specifikt problem ska 
pedagogiken inte bara anpassas till materialet, utan även till eleven. Det är svårt att 
veta vilken metod som fungerar bäst på specifika personer och därmed är flera 
metoder fördelaktigt. 

5.2.1 Val av spel och metod 

Valet av just de spel som ingår i analysen var självklart viktigt för att få ett så tydligt 
resultat som möjligt vilket skulle kunna tänkas vara representativt för jämförelser av 
liknande underhållningsspel och utbildningsspel. Analysens omfattning är dock för 
liten för att ge ett så generellt resultat, framförallt eftersom flera spel skulle behöva 
inkluderas i analysen, flera spel av olika genrer och typer (exempelvis olika 
plattformar/konsoler och kontrolldon). De valda spelen var ett lämpligt val på det 
sättet att de representerar grundläggande och enkla spelmoment vilka mer avancerade 
spel ofta bygger vidare på. Ett stort problem med de valda spelen var dock att de inte 
stödjer mycket mänsklig kommunikation och samarbete vilket skulle vara till fördel 
för att få med mer av konstruktivism och socio-kulturellt lärande i analysen. Med stor 
sannolikhet hade mer socio-kulturellt lärande identifierats i spel som spelas 
tillsammans med andra personer över Internet. 

Den valda metoden gav till följd att författarens erfarenheter, tolkningar och 
uppfattningar av det analyserade materialet potentiellt skulle kunna spela in på 
resultatet. Objektivitet har eftersträvats under analysens genomförande och den har 



 

 20 

baserats på en stark teoretisk bakgrund, men eftersom analysen fortfarande utförts av 
endast en person gör detta resultatet svagare. En generellt större erfarenhet av spel 
skulle kunna påverka analysen genom att författaren ser och tolkar spelen på ett annat 
sätt än vad en person som är oinsatt i ämnet skulle göra. Det är även möjligt att en 
person med bredare kunskap inom pedagogik skulle ha en annan syn på spelen. Av de 
fyra analyserade spelen har författaren endast haft tidigare erfarenhet av New Super 
Mario Bros., detta under en spelsession på cirka 30 minuter. Detta påverkar dock 
antagligen inte resultatet till någon större grad i jämförelse med den generella 
spelerfarenheten då skillnaden i tidigare erfarenheten mellan de fyra analyserade 
spelen är så låg.  

5.2.2 Konstruktivism och socio-kulturellt lärande 

Redan innan analysen påbörjades var det tydligt att det, på grund av det socio-
kulturella lärandets natur, skulle kunna bli svårt att finna indikationer på denna typ av 
lärande i spelen. Socio-kulturellt lärande bygger på samarbete och det faktum att 
samhället innehar en kollektiv kunskap vilken den enskilda personen bygger upp sin 
kunskap från. Alla spel som analyserats har endast analyserats av en enskild person 
vilket innebär att samarbete mellan människor för att lära inte har kunnats användas. 
Det finns dock element i vissa av spelen som gör dem mer eller mindre tillgängliga att 
spela eller använda tillsammans med andra personer.  

De flesta av spelen använder sig av rekord (bästa tider och högsta poäng) som en 
indikation på hur väl spelaren har utfört uppgifter. Detta innebär att spelare enkelt kan 
jämföra resultat med varandra och tävla men detta faller inte i kategorin socio-
kulturellt lärande. Alla spel förutom Math Blaster innehåller ett flerspelarläge där 
flera personer samtidigt kan spela tillsammans på en varsin Nintendo DS-enhet. Även 
detta handlar dock främst om tävlande. 

More Brain Training From Dr Kawashima innehåller ett spelmoment, vilket 
diskuterades under rubriken 4.5, som skulle kunna stödjas av socio-kulturellt lärande. 
Genom att låta spelarna se varandras figurer när de har dragit streck mellan ett antal 
punkter uppmuntras de till att kommunicera och diskutera sina resultat. Detta kan inte 
definieras som en tävling då det inte finns något rätt eller fel sätt att lösa uppgiften 
men det är dock svårt att se vilket konkret lärande det skulle resultera i. 

Bristen på konstruktivistiskt lärande är svårare att förklara men bottnar antagligen i 
liknande problem. Konstruktivismen innehåller mycket samarbete dels med personer 
som ligger på samma kunskapsnivå som eleven och med lärare eller mentorer som, 
genom ledande frågor och personlig handledning, försöker få eleverna att hitta svar 
och skapa egen kunskap. Denna typ av samarbete mellan personer är svårt att 
identifiera i dessa spel. 

5.2.3 Kognitivism och behaviorism 

Ett intressant resultat av analysen var att kognitivistiskt lärande kunde identifieras i 
fler spelegenskaper än behaviorism. Vid en första anblick verkar spelens innehåll och 
en spelares handlingar motiveras av belöningar. Dessutom har en forskare inom 
datapedagogik, innan analysens genomförande, konstaterat att antagligen 
behaviorismen skulle vara mest framträdande (Anita Mattsson, personlig 
kommunikation, 2010-03-15).  Anledningen till att kognitivistiskt lärande kunde 
identifieras i fler spelegenskaper än behaviorism kan potentiellt bero på att 
kognitivistiskt tänkande skulle kunna användas av spelutvecklarna utan att de själva 
reflekterat över det. Genom ihärdigt speltestande kan med stor sannolikhet många 
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problem som handlar om hur olika spelare tar in och bearbetar information i hjärnan 
upptäckas och åtgärdas.  

Kognitivism har sannolikt en nära koppling till användbarhet och människa-
datorinteraktion trots att resultaten från analysen visar att denna pedagogiska metod 
endast representeras i användargränssnittet i två av de fyra analyserade spelen. Detta 
eftersom kognitivismen som vetenskap handlar om hur hjärnan fungerar, tar in och 
tolkar information. Användbarhet och människa-datorinteraktion bygger på dessa 
principer för att skapa en produkt som är lätt att förstå och använda. Resultatet från 
analysen kan vara ett tecken på att användargränssnittet brister i kvalitet i de 
analyserade spelen. 

5.2.4 Spelegenskaperna 

Att placera in de olika identifierade pedagogiska metoderna i en specifik 
spelegenskap visade sig inte alltid vara en enkel process. Spelegenskaperna flyter 
samman när det gäller pedagogik i vissa fall. Exempelvis kan en del av 
användargränssnittet innehålla pedagogik som rör spelets utmaningar och regler. 
Detta leder till att samma pedagogiska metod representeras i båda spelegenskaperna 
vilket kan tyckas vara ospecifikt och ge otydliga resultat. I denna typ av analys ansågs 
det dock passande eftersom undersökningen syftar till att hitta pedagogiska metoder i 
de olika spelegenskaperna och om samma pedagogiska metod representeras i två 
spelegenskaper bör de räknas som separata. Teoretiskt skulle de pedagogiska 
metoderna kunna tyckas vara generella för hela spelet som analyseras vilket skulle 
innebära att den specifika pedagogiska metoden skulle räknas så många gånger 
motsvarande alla spelegenskaper. Detta inträffade dock inte i denna analys. 

Bland de olika spelegenskaperna kunde flest pedagogiska metoder placeras in i 
regler/utmaningar. Detta beror antagligen på att det är en stor kategori och att 
behaviorismen, som ofta används i spel, främst manifesterar sig i denna egenskap. 
Spelens regler och utmaningar utgör de huvudsakliga målen och delmålen i spelen 
och belöningar och bestraffningar används till stor del för att motivera spelaren att 
spela vidare. 

Användargränssnittet har, som tidigare diskuterats, med stor sannolikhet en koppling 
till kognitivism. Detta gör resultatet en aning förvånande då flera kognitiva 
pedagogiska metoder förväntades kunna kopplas till användargränssnittet. Det skulle 
kunna bero på att användargrässnittet i spelen är bristande eller att mer omfattande 
pedagogiska metoder inte är nödvändiga för att kommunicera information till 
spelaren. Av de olika pedagogiska metoderna identifierades endast behaviorism och 
kognitivism i användargränssnittet. När det gäller interaktionsmodellen kunde endast 
kognitivism placeras in i denna spelegenskap. 

De två sista spelegenskaperna, bakgrundsberättelse och estetik/grafisk utformning, 
innehöll inte många pedagogiska metoder. Bakgrundsberättelsen kunde inte 
appliceras på More Brain Training From Dr Kawashima på samma sätt som de övriga 
spelen eftersom en bakgrundsberättelse inte är lika tydlig i detta spel. Spelaren tar inte 
kontroll över en avatar i en påhittad värld utan löser bara mindre uppgifter utan någon 
berättarteknisk koppling till varandra. I övriga spel hjälpte bakgrundsberättelsen 
främst lärandet genom att skapa ett syfte till lärandet, ett mål och ännu en motivation 
för att lära sig de kunskaper som spelet kräver. 
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5.2.5 Medveten och omedveten pedagogik 

Denna analys tar inte hänsyn till vilka pedagogiska metoder som medvetet skapats 
och vilka metoder som oavsiktligen skapats av spelutvecklarna. Detta är ett val som 
gjordes på grund av arbetets omfattning och inriktning och innebar exempelvis att 
intervjuer med spelutvecklarna, och information om utvecklingsprocessen, inte 
krävdes. 

Värt att nämna för denna analys är skillnaden mellan formellt och informellt lärande. 
Formellt lärande är det som spelaren förväntas lära sig av spelet och sådant som spelet 
syftar till att lära ut, alltså kontrollerbart lärande. Informellt lärande är sådan kunskap 
som spelaren kan få av spelet utan att det egentligen var syftet med spelsessionen. 
Math Blaster syftar till att lära ut matematik, en förälder eller lärare kan låta ett barn 
spela Math Blaster just i syfte att lära barnet räkna med hjälp av addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Samtidigt skulle ett underhållningsspel som innehåller 
siffror för att indikera exempelvis spelarens status kunna ge spelaren kunskap om 
matematik men på ett okontrollerbart sätt. Detta tas dock inte i hänsyn till i denna 
analys utan fokus ligger på att identifiera pedagogik oavsett om den hör till vad spelet 
har i syfte att lära ut eller inte.  

Det kan tänkas att lärande som ligger inom spelets regler (som exempelvis hur 
spelaren hoppar över ett hinder i New Super Mario Bros.) innehåller mycket 
skillnader från lärande som är mer separat från just spel och lek (exempelvis att lösa 
ett matematiktal för att ta sig vidare) men detta är ett ämne som skulle behöva 
utforskas i ett nytt arbete.  De manualer som hör till spelen ger information om hur 
spelaren bör gå till väga för att använda spelen och hur spelmässiga funktioner 
används. Dessa manualer lär därmed inte ut någon matematik eller logik när det gäller 
Math Blaster och More Brain Training From Dr Kawashima. Detta innebär att det 
finns en skillnad mellan fördelningen av lärande i manualerna i jämförelse med spelen 
själva. Vad spelaren behöver lära sig för att spela spelet beskrivs både i manualerna 
och i spelen medan det formella lärandet, som syftar till att ge kunskap om något 
utanför spelvärlden, inte finns representerat i manualerna. Även här tas dock ingen 
hänsyn till denna uppdelning utan all pedagogik har inkluderats i analysen.   

5.2.6 New Super Mario Bros. 
Detta spel visade sig innehålla flest olika typer av pedagogiska metoder och var ett 
intressant spel att analysera. När det gäller kognitivism var ett exempel som togs upp i 
analysen de fiender som ser ut som sköldpaddor och därmed utgjorde en undergrupp 
av fiender med gemensamma egenskaper. De flesta av dessa sköldpaddor kan 
spelaren hoppa på för att stoppa dem och sedan antingen sparka iväg skalet eller ta 
upp det. På senare banor introduceras dock sköldpaddor med spikar på skalen vilka 
inte går att hoppa på och därmed bryter mönstret. Detta kan anses vara dåligt ur ett 
pedagogiskt perspektiv men samtidigt är det lätt för spelaren att förstå faran med att 
hoppa på spikar. En intressant poäng som kan utvinnas ur detta exempel är att spelen 
mycket väl kan innehålla flera segment där pedagogik och gameplay hamnar i en 
konflikt. 

5.2.7 Math Blaster – Master the Basics 

Math Blaster har många likheter med New Super Mario Bros. men är inte ett lika 
renodlat plattformsspel. Ett antal spelsegment skiljer sig från konventionerna hos ett 
action-plattformsspel då spelaren bland annat styr sin avatar från ett annat perspektiv. 
Det fanns dock inte mycket djup och funktionalitet i de olika spelsegmenten vilket 
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skulle kunna vara en anledning till att få pedagogiska metoder kunde identifieras i 
spelet. 

5.2.8 Meteos 
Under analysen av Meteos kunde, inom vissa segment, vissa brister identifieras i 
användandet av pedagogik. Användargränssnittet innehåller mycket grafik som inte 
har några direkta kopplingar till den information som gränssnittet ska förmedla till 
användaren. Detta skulle kunna leda till att informationen kan vara svår att hitta och ta 
till sig för spelaren. Blocken eller figurerna som ska radas upp har vid vissa tillfällen 
väldigt liknande färger vilket skulle kunna orsaka förvirring, särskilt hos en färgblind 
person. Blocken eller figurerna har å andra sidan symboler för att de lättare ska kunna 
särskiljas men dessa symboler kan vara svåra att urskilja. 

5.2.9 More Brain Training From Dr Kawashima 

I spelet More Brain Training From Dr Kawashima kunde många kognitivistiska 
pedagogiska metoder identifieras. Dock fanns det tillfällen där det kan tänkas att 
spelets gameplay och utmaningar hamnade i en konflikt med pedagogiken. Ett antal 
utmaningar i spelet är minnesutmaningar vilka testar spelarens förmåga att komma 
ihåg exempelvis placeringen av siffror i en tabell. Det finns ett flertal metoder inom 
kognitivism för att göra processen att komma ihåg information lättare. Dessa metoder 
används dock inte i spelet, informationen skulle exempelvis kunna representeras på 
annorlunda sätt (grupperas, färgkodas eller skapa associationer). Anledning till detta 
är antagligen helt enkelt att utmaningen just syftar till att spelaren ska komma ihåg 
utan någon hjälp. 

5.3 Slutsatser och riktlinjer för spelutvecklare 

I ett försök att sammanfatta resultaten från analysen på ett mer konkret användbart 
sätt följer här en lista med designprinciper vilka skulle kunna användas för att 
förbättra användandet av pedagogik i såväl underhållningsspel som utbildningsspel: 

Av resultaten kan det utläsas, trots att metoden har brister, att underhållningsspelen 
använder fler pedagogiska metoder distribuerade över fler spelegenskaper. Dessa 
underhållningsspel har även fått bra recensioner (Metacritic, 2010a; Metacritic, 
2010b) och alstrat stora försäljningssiffror (Nintendo, 2010). Spelutvecklare bör 
därmed använda sig av många pedagogiska metoder och tänka på potentialen hos 
multimodalitet, d.v.s. att olika pedagogiska metoder lättare kan fånga spelarens 
intresse och dessutom passa för olika typer av användare, som var och en lär sig bäst 
på olika sätt. 

Användandet av behaviorism i spelutveckling är ett grundläggande sätt att skapa 
motivation och intresse. Genom belöningar i form av ny funktionalitet eller bevis på 
framsteg får spelaren en anledning att spela vidare. På samma sätt är bestraffning ett 
bra sätt att få spelaren att förstå att denne gjorde fel och spelaren vill testa sig själv 
och se till att göra bättre ifrån sig nästa gång. Behaviorism är ett enkelt koncept som 
fungerar väl i spelsammanhang. 

Kognitivism har, vilket nämndes under avsnitt 5.2.3 Kognitivism och behaviorism, 
sannolikt en nära koppling till användbarhet och människa-datorinteraktion. Många av 
dessa metoder kan användas för att förenkla interaktionen med spelen och 
kommunikationen mellan spelet och användaren. Kognitivismen innehåller metoder 
som är relativt lätta att förstå och integrera i spel. Genom speltestningen är det även 
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enklare att se var kognitivistiska metoder kan krävas om speltestarna exempelvis inte 
förstår en funktion. 

Konstruktivismen fokuserar mer på personen som ska lära sig och ger denne 
möjligheten att själv konstruera sin kunskap. Detta kan med fördel användas i flera 
typer av spel men eftersom det inte alltid finns en guide i form av en lärare eller 
kamrater, vilket konstruktivismen även poängterar, måste ibland spelet i sig utgöra 
denne guide. Mer frihet och möjligheter att utforska kan vara bra för spelaren men 
någon typ av guidning krävs. 

Eftersom denna analys inte fann några större indikationer på socio-kulturellt lärande 
är det svårt att säga något om denna pedagogiska metod i förhållande till spel. 
Samarbete kan dock antas vara en eftertraktad ingrediens i spel då spel inom genren 
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), så som World of 
Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004), är mycket populära. Dessa spel uppmanar 
spelarna till samarbete och kulturer och språk byggs upp kring spelen. 

5.4 Framtida arbete 

Det finns ett flertal sätt att gå till väga för att fortsätta arbetet med att undersöka 
pedagogiska metoder i spel. Ett problem under denna analys var att analyserna inte 
utfördes av en pedagog då författarens bakgrund ligger inom speldesign. Genom 
diskussioner med en pedagog och mycket efterforskningar inom ämnet kunde 
analysen bli relevant men fortfarande inte optimal. För att lösa detta skulle ett 
samarbete med en pedagog under analysens genomförande vara till stor hjälp. 

Att göra intervjuer med spelutvecklare skulle vara ett mycket intressant ämne för ett 
vidare arbete. Tillgången till denna typ av intervjuer skulle vara högst relevanta för 
ännu ett arbete, där utbildningsspel och underhållningsspel jämförs, på grund av flera 
anledningar. Exempelvis skulle detta ge en djupare insikt i spelens pedagogik och 
göra det möjligt att avgöra vilka pedagogiska metoder som skapats medvetet 
respektive oavsiktligen. 

Självklart skulle även en större analys innehållande fler spel av olika genrer ge ett 
starkare resultat. Flerspelarspel som möjliggör mycket samarbete för att lyckas och 
göra framsteg skulle med stor sannolikhet ge utrymme för fler konstruktivistiska och 
socio-kulturella pedagogiska metoder. Exempel på denna typ av spel skulle kunna 
vara MMO (Massively Multiplayer Online)-spel. 
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