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Del 1: Introduktion till arbetet

Inledning

Dataspel har börjat stadigt att öka i omfattning. Idag säljer 
dataspel mer än film och musik sammanlagt, det säger ganska 
mycket om hur stort underhållningsbetydelse dataspel står för 
idag. Militären använder idag simulatorer för att öva taktik 
och sina reflexer med hjälp av musen och många andra 
färdigheter används genom simulering. Ingen kan dock 
förneka att dataspel börjar vinna mer mark i vårt samhälle 
idag. Många väljer att spela istället för att sporta. Ett sådant 
exempel är onlinerollspelet World of Warcraft1 som innehåller 
fler spelare än flera länders totalbefolkning. Över 10 miljoner 
spelare sitter idag och njuter av sitt äventyr framför skärmen 
och detta är bara ett exempel på att spel börja växa mer och 
mer.

I medier framställs ofta spel som våldsamma, sexistiska, 
blodiga och mycket annat2. Detta stämmer men man måste 
börja se spelen från en annan synvinkel än bara från det 
”dåliga” hållet. Det som många inte tänker på är att spel kan 
faktiskt användas till nytta och inte bara nöjen, spel kan också 
lära dig olika saker. Man spelar istället för att läsa en lärobok. 
Detta är nämligen det jag tänker skriva om här.

                                                
1 World of warcraft (europas hemsida) www.wow-europe.com kontrollerad den 26:e juni /08
2 aftonbladets artikel (dataspel gör dig våldsam) Christoffer Bjäreborn  publicerad den 2006-01-09  
http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article343595.ab kontrollerad den 26:e juni /08



Syftet

Syftet med denna uppsats är att få mer inblick i hur man 
faktiskt kan lära sig något av dataspel istället för att se det som 
bara en tidsfördriv. Syftet är även att väcka en debatt kring 
just spelpedagogik och dess stora möjligheter. Om ungdomar 
spelar ex, strategispel så lär de sig att använda huvudet och 
logiskt tänkandet på samma gång. Meningen är också att man 
ska bli väl informerad om spelpedagogikens både för och 
nackdelar. Meningen är inte att ta ställning till om denna typ 
av akademisk utbildning är rätt eller fel utan snarare 
undersöka vilka möjligheter det kan finnas och sedan föra en 
debatt kring ämnet.

Frågeställning

Många är överens om att spel har något att tillföra. Hur
mycket och är det tillräckligt för att man ska kunna använda 
spel i pedagogiska syften? Jag har indelat frågeställningen i 
några punkter:

 Kan man använda spel i pedagogiska syften?

 Kan spel eventuellt ersätta delar av utbildning i 
framtiden?

 Vilka nackdelar kan det finnas att använda spel inom 
utbildningen?



Metod

För att göra denna uppsats så bra som möjligt har jag valt 
litteratur som ska hjälpa till att göra denna uppsats mer 
trovärdig. Följande material kommer jag att använda till denna 
uppsats:

Jonas Linderoth, dataspelandets dynamik3

Spelet Galactic Civilizations 24

Computer Games in Education: report5

Intervju med Katarina Bremsjö6

En film om spelet Galactic Civilizations 2

Jonas Linderoths bok valde jag för att han tar upp en hel del 
aspekter om just att spel skulle kunna vara ett alternativ till  
vanlig utbildning. För att visa ett exempel på spel som skulle 
kunna tänkas användas vid utbildning har jag valt Galactic 
Civilizations 2. Det är ett väldigt avancerat spel som kan lära 
ett och annat. 

                                                
3 Jonas Linderoth, Datorspelandets Dynamik, lekar och roller i en digital kultur (Göteborgs universitet)
4 Galactic Civilizations 2 (officiell webbsida) www.galciv2.com (utvecklarens hemsida) www.stardock.com
kontrollerad den 26:e juni /08
5 Becta Research, Computer games in education: Report 
(http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&&catcode=&rid=13595) kontrollerad den 26:e juni /08
6 Katarina Bremsjö , ärenden (datapedagogiskt program-p, datapedagogik-lärande och it-p, pedagogik i digitala 
miljör-p) officiell webbplats på högskolan i Skövde (http://personal.his.se/person.asp?record_id=1847) 
Kontrollerad den 26:e juni /08



För att ytligare ge djup åt min uppsats har jag tittat närmare på 
artikeln Computer Games in Education som har tittat på 
möjligheten att använda spel som eventuell redskap för 
utbildning. För att gå mer djupare i ämnet har jag även pratat 
med Katarina Bremsjö som är föreläsare på högskolan i 
Skövde. Hon är en bra källa eftersom hon är lite mer insatt i 
ämnet och hon även vet både för och nackdelar med att 
använda denna metod. 

Sedan har jag gjort en demonstration på spelet Galactic 
Civilizations 2 som är tänkt att visa hur ett spel skulle kunna 
tänkas fungera som ett eventuellt läromedel. Filmen kommer 
att använda sig av text som beskriver de olika momenten men 
även musen kommer att visa olika saker som sedan min text 
beskriver. Till denna film har jag använt följande material:

Windows Movie maker7

Fraps8

Jag har valt att göra denna film eftersom jag vill visa hur 
enkelt det kan vara att spela men samtidigt få ut något utav 
det.

                                                
7 Ett redigeringsprogram som ingår i Windows xp
8 Fraps, officiell webbplats (www.fraps.com) Kontrollrad den 26:e juni /08



Del 2: Pedagogik i Galacitc Civilizations 2

Vad är pedagogik?

Innan vi dyker djupare i själva uppsatsen så måste man först 
veta vad pedagogik är. Här kommer ett utdrag från 
pedagogiska institutionens hemsida som förklarar på följande 
vis9:

” Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom 
vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. 
Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, 
lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser.”

Med andra ord kan man alltså konstatera att pedagogik är ett 
sätt att hitta nya metoder att lära och uppfostra andra på. 
Lägger man däremot ordet ”spel” så får man fram 
”spelpedagogik” och med andra ord så använder man spel som 
ett pedagogiskt sätt att lära andra människor.

Galactic Civilizations 2: grunder

För att förstå meningen med spelpedagogik så tar jag ett 
exempel på ett spel som är väldigt avancerat och som har en 
                                                
9 pedagogiska institionen (http://www.pedag.umu.se/presentation/index.html) kontrollerad den 26:e juni /08



hel del valmöjligheter. Galactic Civilizations 2 är ett turn 
based strategy (tur och ordningsbaserat) spel som även kan 
kallas för 4x (explore,exploit,expand, exterminate) och som 
oftast går ut på att ta över en galax eller planet med hjälp av 
4x reglerna.

Du startar som en härskare och med en planet, på planeten 
bygger man olika sorters byggnader som hjälper människorna 
att få det bättre. Allting från mat till olika byggnader som 
hjälper dig med forskning (mer om det senare) och mycket 
annat. Spelet har ett ekonomisystem som är mycket avancerad. 
Spelet låter dig starta med 30 000 credits och det är upp till dig 
hur du ska spendera dina pengar. Redan i början av spelet så 
visas ett djup, du måste ta ett stort beslut. Varje omgång i 
spelet är en vecka, tex, ett hus som ger mat tar ca 8 veckor att 
bygga. Ska jag vänta i 8 veckor med mat eller ska jag spendera 
mina kassapengar för att köpa det. Om jag köper det så blir 
mitt hus klart nästa vecka och då får jag in snabbare mat in till



befolkningen. Redan i den tidiga starten tvingas alltså spelaren 
att tänka logiskt och ekonomiskt, om man spenderar mycket 
från sin kassa i ett tidigt skede så kan det ha långvariga 
konsekvenser i spelet, om du däremot inte väljer att spendera 
och bara låta det ta sin vanliga tid så riskerar du att hamna 
efter både ekonomiskt och forskningsmässigt. Du kan också 
välja att ta ett lån i spelet. Låt oss anta att jag vill ha ett skepp 
men det kostar mer än jag har i kassan. Då kan jag ta ett lån, 
det innebär precis som i vanliga livet. Jag får mitt skepp redan 
nästa vecka men varje gång ny omgång startar så dras det av 
pengar från min skattkista tills jag har betalat klart. Skulle man 
inte lyckas att betala och kassan tar slut så hamnar man på 
minus. Detta kan få brutala konsekvenser i spelet. Man tvingas 
att ta till ätgärder och höja skatterna för sin befolkning men då 
är man nästan inne på en revolt. Förlorar man den enda 
planeten som man har så är spelet slut. 

Spelet bjuder alltså på en rejäl tänkeställare redan från första 
starten.

Galactic Civilizations 2: ekonomiska aspekter



Ekonomin i Galactic Civilizations 2 är mer djup än i många 
andra liknande spel. Som bilden ovan visar så kan man justera 
en hel del här och det är just här man kommer att spendera 
mer tid än på andra menyer i spelet. I spelet finns det två lägen 
att hålla koll på: inkomster och utgifter. Dina inkomster är 
alltså saker som hjälper ditt imperium att växa. Allt från 
pengar till sällsynta mineraler och artefakter som hjälper dig 
att höja skattkistan markant. Utgifter däremot är precis 
motsatsen, här visas allting som du slösar bort eller är skyldig 
att betala, t.ex lån, forskning, krigskostnader, spionage och så 
vidare. 

Det blir dock mer komplicerat än så, du kan nämligen höja 
dina skatter för din befolkning. Om du höjer skatten så får du 
in mycket mer pengar varje vecka till din kista men nackdelen 
är ju att befolkningen inte kommer att gilla ändringarna och 



din popularitet kommer att sjunka markant. Om den sjunker 
för mycket så finns det risk för revolt. Du kan naturligtvis 
även sänka skatten och då ökar befolkningens förtroende för 
dig men samtidigt så får du in väldigt lite pengar och riskerar 
att hamna efter dina rivalers imperium. Skulle befolkningen 
vara mer lojal så kan man bygga skepp och andra byggnader 
mycket snabbare från en planet.

Det tar inte slut där. Det finns mer att ta hänsyn till. Du kan 
även påverka hur snabbt din research (forskning ) går, ställer 
du in den på den högsta nivån så tar det färre veckor att 
genomföra forskningen men däremot så ökar dina kostnader. 
Om du ställer det på lägre nivåer så kan det ta upp till flera 
månader innan man kan få fram några forskningsresultat. 
Däremot så minskar dina kostnader och du får in mer pengar.  
Skulle du önska att få ännu mer pengar så kan du totalt slå av 
forskningen. Men då hamnar man efter sina rivaler och spelet 
begränsas betydligt. Samma metod används även för 
militärproduktion, sociala förhållanden och spioneri. Som man 
kan se här så går det att göra en hel del bara inom 
ekonomiaspekten. Mycket att ta hänsyn till med andra ord. Det 
finns inga rätt eller fel. Hur man än gör här så blir det 
konsekvenser att se fram emot. Spelet tvingar dig att ta beslut 
hela tiden. Det spelar ingen roll vilken väg du går.

Del 3: Analyser och diskussioner

Spelpedagogik eller inte?

Som man kan se ovan så bjuds det på mycket djup men frågan 
är hur djupt det är? En person vid namn Jonas Linderoth som 
just forskar om olika aspekter av dataspelandet vid Göteborgs 



universitet,  har skrivit en hel bok om just detta ämne och den 
heter ”Dataspelandets Dynamik, lekar och roller i en digital 
kultur”10. Denna bok tar upp allt som man kan tänka sig vilja 
veta om dataspel, allt från det sociala till just det pedagogiska. 
I bokens del som heter ”Effekter av att använda pedagogiska 
datorspel”11 och där resonerar han om just att använda spel vid 
undervisning. I en tabell som finns på denna sida visas hur de
olika författare som använder dataspel som ska hjälpa dem
inom de område som de arbetar med. Jag ska bara dra ut några 
exempel som ingår denna uppsats:

Författare: Sedighian and Sedighian12

År: 1996
Spelgenre: strategi:
Område: matematik
Resultat:
Datorspelandet visade sig vara en effektiv metod. Effekten 
påverkades dock kritiskt av hur läraren integrerade spelet med 
sin traditionella undervisning. 

Författare: Adams13

År: 1998
Spelgenre: strategi
Område: stadsplanering
Resultat: Datorspel ökar motivationen och lär studenterna 
vilken roll en stadsplanerare har. 

Som man kan se ovan så verkar dem här författarna hålla med 
om att dataspel hjälper till med att förstå vissa moment i 

                                                
10 Jonas Linderoth, Datorspelandets Dynamik, lekar och roller i en digital kultur (Göteborgs universitet)

11 Jonas Linderoth datorspelandet dynamik s 190
12 Jonas Linderoth Datorspelandet Dynamik s 191
13 Jonas Linderoth datorspelandets Dynamik s 191



utbildningar men dock inte på egen hand. Det beror på hur 
lärarna integrerar med dataspel i undervisningen.

För att ytligare gräva i ämnet så bestämde jag mig för att hitta
en person som har kunskapen om just spel och dess 
möjligheter. Denna person heter Katarina Bremsjö14. Hon är  
gästföreläsare och håller just på att berätta om dataspel och 
dess möjligheter. Jag har gjort en kort intervju med henne om 
spelpedagogikens möjligheter till utbildning:

Tror du att dataspel kan lära barn och ungdomar att 
förstå världen mer?, t.ex. matematik, språk ekonomiska 
aspekter?

Svar: Ja, jag tror det. Speciellt för barn där det finns spel som 
redan är utvecklade med den tanken att genom att ha roligt så 
kan man lära sig av dem. Jag tror även på att de mera kända 
spelen t.ex, online spel lär dig ekonomi. De innehåller ju 
pengar i sig och då är man tvungen att tänka ekonomiskt för 
att överleva.

Om dagens spel är så avancerade när det gäller vissa 
aspekter från verkliga livet, kan då spel börja ersätta 
riktiga utbildningar?

Svar: Det tror jag inte, varken spel eller böcker ensamma 
kommer att ersätta riktiga utbildningar men man kommer att 
kombinera spel och böcker på lektionerna för att underlätta sin 
undervisning. Man kommer säkert att använda sig av
simulation för att förklara vissa aspekter. Men det kan aldrig 
göra det på egen hand utan man måste ta stöd från tidigare 

                                                
14 Katarina Bremsjö , ärenden (datapedagogiskt program-p, datapedagogik-lärande och it-p, pedagogik i digitala 
miljör-p) officiell webbplats på högskolan i Skövde (http://personal.his.se/person.asp?record_id=1847) 
kontrollerad den 26:e juni /08



litteratur för att få ut det mesta. Jag tror heller inte att böcker 
kan stå på egna ben i framtiden. Ett spel kan ju förklara saker 
på 5 minuter som en bok kanske inte kan på hela 40 sidor.

Vilka nackdelar kan uppstå med spelpedagogiken? Vilka 
hinder finns det med denna metod?

Svar: Ett stort hinder är ju spelets design, utseende som kan 
påverka en hel del. Om designen eller gränssnittet är för 
plottrigt så blir det svårt att använda det till utbildningar och 
då riskerar man att allt innehåll i spelet inte kan användas. 
Sedan så finns det ett annat problem som man kanske inte 
riktigt pratar om och det är spelets design. Med det så menar 
jag inte bara utseendet utan hur krävande ett spel kan bli för 
hårdvaran. Spel utvecklas för att se så bra ut som möjligt och 
detta kan skapa klyftor i utbildningar, man kanske inte har 
samma hårdvara hemma som i skolan. Detta bidrar till att man 
riskerar att hamna utanför eller rent sagt efter.

Hur ser då framtiden ut för spelpedagogiken?

Jag tror att man kommer att använda spel för att simulera vissa 
moment i en utbildning men jag tror inte att spel kan användas 
utan böcker. De kommer säkert att kombineras med varandra 
mer i framtiden än idag. Kanske 60% litteratur och resten 
simulering. Men det ena kan inte ersätta det andra eller tvärt 
om. Man kommer säkert att införa mer sådana typer av 
pedagogik i framtiden.

Som man kan se så tror inte Katarina eller de olika författarna 
från boken att spel kan helt och hållet ersätta utbildningar men 
de hjälper till att förstå vissa aspekter och bidrar därför till att
göra hela undervisningen mycket enklare att förstå. I tabellen 



som jag refererade till så säger författaren Adams15 att 
strategispel lär dig rollen att bli en stadsplanerare, ett sådant 
spel är SimCity 300016 där man får verkligen lära sig att skapa 
en hel stad från grunden.

I spelet så måste man planera noggrant, var lägger man sina 
byggnader, sjukhus och så vidare. Det är det som en 
stadsplanerare måste ta beslut om och det är vad du även
måste göra i spelet. För att sammanfatta det hela kort så kan 
inte spel på egen hand utbilda människor men man kan 
använda spelen som ett stort hjälpverktyg men inte mer. Man 
måste även studera litteraturen för att maximalt kunna förstå 
det man håller på med. Det betyder dock inte att spel får 
mindre roll. Dem kommer att få större roll vid utbildningar 
och precis som Katarina17 säger så kommer man att använda 
simulation för att göra undervisningen enklare.

                                                
15 Jonas Linderoth Datorspelandet Dynamik s 191
16 SimCity 3000, gamespot sida för spelet 
(http://www.gamespot.com/pc/strategy/simcity3000/index.html?tag=result;title;5) kontrollerad den 26:e juni /08
17 Katarina Bremsjö , ärenden (datapedagogiskt program-p, datapedagogik-lärande och it-p, pedagogik i digitala 
miljör-p) officiell webbplats på högskolan i Skövde (http://personal.his.se/person.asp?record_id=1847) 
kontrollerad den 26:e juni /08



Det finns dock mer att tänka på när det gäller spelpedagogik. 
Jag citerar från Linderoths bok18:

”Vi bör se att innehåll, färdigheter och värderingar inte kan enkelt överföras från spel till 
spelare och att lärande med datorspel inte är enbart en fråga om interaktion mellan datorspel 
och spelare. Samtidigt kan möjligheterna att använda datorspel pedagogiskt begränsas av
själva spelens design och innehåll”.

Med det så menar man att spel kan innebära problem då de
endast är designade för det de ska. Men om man inte riktigt 
kan förstå gränssnittet, designen, grafiken och andra saker så 
går ju spelet förlorat och idén med spelpedagogiken likaså. Ett 
spel som har fått ta emot enormt kritik heter Master Of Orion 
319 och som är i samma genre som Galactic Civilizations 2.

                                                
18 Jonas Linderoth Datorspelandets Dynamik s 199
19 Master Of Orion 3 officiell sida (http://moo3.quicksilver.com/) kontrollerad den 26:e juni /08



I en nätspeltidning vid namn Gamespot20 så gjordes en 
recension21 om spelet. Där kritiseras exempelvis att man inte 
får någon tydlig information. Om man är ny spelare men även 
när man får informationen så får man för mycket på samma 
gång och spelaren kan tappa bort sig i långa texter som ska 
förklara spelets regler. Risken med detta är att spelaren 
tröttnar och låter bli att spela och allt som kanske spelet kan 
lära ut går förlorat. Det är exakt vad Linderoth menade med att 
spelets design kan stå i vägen för spelpedagogiken. Det är just 
här min film kommer in i bilden, den är tänkt att visa hur spel 
kan bli enklare och samtidigt har man väldigt lätt som spelare 
att vänja sig vid den enkla designen och grafiken som gör att 
det är enkelt att känna igen saker och ting på skärmen.

Det finns ytterligare en undersökning om spelpedagogiken 
som heter ”Computer games in education: Report”22 I denna 
artikel är man allmänt positiv till spelpedagogiken men man 
nämner även ett visst problem som både Jonas Linderoth och 
Katarina Bremsjö pekar på23:

” Although the games used in the study were found to help achieve specified learning 
outcomes, there were a number of issues that limited their effectiveness or made them too 
difficult to integrate into lessons. These issues are not criticisms of any of the products. The 
games used in the study have been designed with a very different application and market in 
mind. Many of the issues arose because of the technical differences between hardware in the 

home, for which the products have been designed, and hardware in schools.”

                                                
20 Gamespot officiella sida (www.gamespot.com) kontrollerad den 26:e juni /08
21 mastor of orion recension 
(http://www.gamespot.com/pc/strategy/masteroforion3/review.html?om_act=convert&om_clk=gssummary&tag
=summary;review) kontrollerad den 26:e juni /08
22 Becta Research, Computer games in education: Report 
(http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&&catcode=&rid=13595) kontrollerad den 26:e juni /08
23 Becta Research, Computer games in education: Report s 6 
(http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&&catcode=&rid=13595) kontrollerad den 26:e juni /08



Problemet är att spel är oftast är designade för att se bra ut och 
dem är även mer gjorda för hemdatorer. Detta är ett problem 
för att integrera ett spel i skolundervisning och det blir då ett 
hinder för effektiv lärning.

Egna synpunkter

Att jag tog upp spelet Galactic Civilization 2 är just på grund 
av att det lärde mig en hel del saker. När jag såg spelet för 
första gången så sade jag: ”wow, detta ser häftigt ut” men när 
jag satte mig ner så insåg jag hur komplicerat det var att spela. 
Det var en ren mardröm att verkligen hålla koll på allt, men 
jag lärde mig även något nyttigt, nämligen hur skatter och 
utgifter fungerar, diplomati och en hel del annat man inte 
tänkte på förut. Jag har spelat strategispel tidigare men inte så 
avancerade. I Jonas Linderoths bok beskriver han ett nytt 
begrepp som han kallar för ”Serious Games”24 och där 
försöker han att förklara vad serious gaming står för. Man kan 
kort sammanfatta det som ”spel är byggda från början för    
avancerade spelare som är ute efter mer djup än de vanliga 
spelen som många andra spelar idag. Jag vet personligen att 
jag hade det mycket lättare att fylla i en del räkningar efter att 
jag har spelat Galactic Civilizations, hur kommer det sig. Ju,
jag lärde mig från spelandet och jag hade helt plötsligt lättare 
för att förstå begrepp som: inkomst och utgift och att i längden 
kunna räkna ut vad som kan vara bäst för min ekonomi. Det är 
just det Katarina Bremsjö menar med att man kommer att 
simulera mer för att underlätta i undervisningen. Jag känner att 
det är exakt vad jag har gjort i spelet. Det har underlättat en 
hel del sedan dess. Jag började märka att jag kunde mer om 
ekonomin än om jag inte hade spelat över huvudtaget. 

                                                
24 Jonas Linderoth Datorspelandets Dynamik s 157



Jag själv tror på spelpedagogik oerhört mycket. Jag anser 
personligen att istället för att läsa enorma tjocka böcker så kan 
man genom enkel datorspelslära få ut en hel del. Nu pratar jag 
inte om att ersätta böcker komplett, men spelen kommer i 
framtiden att enklare kunna förklara för användaren vad som 
gäller när man pratar ekonomi. Jag är dock övertygad att tiden 
som man spenderade med en tjock bok är nu borta. Ett spel 
kan förklara vissa aspekter medan en bok kan innehålla 50 
sidor fakta utan att användaren förstår innehållet och då är ju 
tiden förlorad. Detta är något som Katarina  påpekar. Böcker 
kan inte stå på egna ben som förr och det är jag också 
övertygad om. Spelpedagogiken kan inte ersätta några 
utbildningar men jag tror att i framtiden så kommer de att 
användas till 50 till 60%. Jag säger även som Katarina, jag tror 
inte riktigt på att spelpedagogiken kan ersätta böcker totalt 
men man kommer att förlita sig på spel mer än idag. Jag håller 
även med om att spel kan göra det svårare att jämföra med 
tidigare litteratur och att spel kan vara begränsade när det 
gäller att lära eftersom layouten, grafiken, ljudet och själva 
utseendet kan påverka spelet totalt och om något av detta 
saknas så går idén förlorat med spelet och även med saker som 
spelat kan tänkas bjuda på.

Jag håller med också om att problem som denna uppsats pekar 
på kan vara ett hinder för spelpedagogiken att ta sin form.
Men jag tror att spel och litteratur kommer att gå hand i hand 
för enklare utbildning.

Del 4: avslutning och källor

Avslutning:



Jag hoppas att denna uppsats ska väcka en debatt kring 
spelpedagogiken och dess möjligheter. Jag hoppas även att 
uppsatsen har gett mer kött på benen när det gäller just att spel 
faktiskt kan vara nyttiga inte bara rent underhåll. Men, Det 
finns nackdelar med spel och med böcker på samma gång och 
det är exakt vad denna uppsats har tagit upp. Uppsatsen 
försöker inte säga vad som är rätt eller fel utan man måste 
göra research i saken och det är det jag verkligen hoppas att 
denna uppsats har gjort så att man förstår ämnet mer än innan 
man började läsa uppsatsen.

Källor

Litteraturen

Jonas Linderoth, Datorspelandets Dynamik, lekar och roller i 
en digital kultur (Göteborgs Universitet)

Jonas Linderoth, Datorspelandes Dynamik s 157 – 158 
(Serious Games)

Jonas Linderoth, Datorspelandets Dynamik s 190 -191 ( att 
använda pedagogiska datorspel)

Jonas Linderoth, Datorspelandets Dynamik s 199 (slutord – ett 
inkluderande perspektiv) 

Becta Research, Computer games in education: Report
(http://partners.becta.org.uk/index.php?section=rh&&catcode=&rid=13595) 
kontrollerad den 26:e juni /08
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(http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article343595.ab) kontrollerad den 26:e 
juni /08

World of Warcraft Europas hemsida (www.wow-europe.com) 
kontrollerad den 26:e juni /08

Master Of Orion 3 officiella sida (http://moo3.quicksilver.com/)

Master Of Orion 3, Gamespot Recension 
(http://www.gamespot.com/pc/strategy/masteroforion3/review.html?om_act=convert&om_cl

k=gssummary&tag=summary;review)  kontrollerad den 26:e juni /08

Gamespot offciell sida (www.gamespot.com) kontrollerad den 26:e 
juni /08

Simcity 3000 gamespot sida 
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Pedagogiska Institionen,  (http://www.pedag.umu.se/presentation/index.html)

Undersökningar



Katarina Bremsjö, ärenden: datapedagogiskt program-p, 
datapedagogik-lärande och it-p, pedagogik i digitala miljör-p 
officiell webbplats på högskolan i Skövde 
(http://personal.his.se/person.asp?record_id=1847) kontrollerad den 26:e juni 
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