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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Hur teknologi ska användas i inlärningssyfte har blivit en allt mer uppmärksammad fråga. Spel fångar 

barns intresse och vissa kan sitta i timmar framför en dator för att spela. Då krävs det dock att spelen 

innehåller tillräckligt med inslag av verklig motivation, och lagom med utmaning för att intresset ska 

hållas vid liv, då spelintresset är situationsberoende. Tidigare studier har gjorts som behandlat digital 

spelbaserad inlärning, som i korta drag innebär spel med ett annat syfte än ren underhållning, men 

de har oftast fokuserat på elever i grundskolan eller äldre. Förskolebarn är i ett relativt tidigt skede i 

deras språkutveckling, och därför får vi skilja på abstrakt och konkret tänkande och problemlösning, 

då dessa utvecklas i olika stadier. Studier har visat att barn lär sig ord när de finns i ett sammanhang, 

som till exempel via interaktion med andra människor. Denna studie undersöker om datorspel kan 

stödja förskoleelevers språkinlärning och i så fall på vilket sätt och i vilka situationer detta kan ske. 

För att göra detta används de kognitionsvetenskapliga paradigmen situerad kognition, distribuerad 

kognition och förkroppsligad kognition. Detta för att undersöka språkinlärning i den situerade miljön 

som eleven befinner sig. Dessa perspektiv tar inte bara hänsyn till vad som sker inuti huvudet hos en 

person utan även till miljön hon befinner sig i, kontexten, kroppens roll, verktygs roll och 

sociokulturella aspekter. Eleverna vid den aktuella förskolan har observerats när de använder ett 

utvalt datorspel som heter Klura ut. Förskollärare har även intervjuats för att se på ämnet från de 

som undervisars perspektiv. När observationerna och intervjuerna var gjorda jämfördes dessa 

resultat med den teoretiska bakgrunden som behandlas i kapitel 2 i denna rapport. Resultaten visar 

på att detta spel kan användas för att positivt främja förskolebarns språkinlärning. Förskollärarna vill 

dock inte att interaktion och dialoger människor emellan får glömmas bort, och andra 

undervisningsformer än datorspel prioriteras ofta högre. Resultatet visar även att elever i förskolan 

behöver lärarens närvaro vid spelsessionen, då läraren fungerar som ett socialt verktyg för eleven, 

samt att spelet inte kräver någon form av yttre motivationsinsatser – utan spelandet i sig är 

tillräckligt motiverande så länge spelet erbjuder rätt mängd utmaning för eleverna i de olika 

övningarna. 
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Abstract 

Digital spelbaserad inlärning handlar om användningen av spel i undervisningssyfte. Få forskare har 

undersökt dessa spels inverkan på förskolebarns språkinlärning, speciellt med situerat lärande som 

utgångspunkt. I denna studie har detta gjorts genom en kvalitativ studie när datainsamlingen består 

av en teoretisk bakgrund, intervjuer och observationer. Studien har sin utgångspunkt i de teoretiska 

ansatserna situerad kognition, distribuerad kognition samt embodiment. Genom att triangulera 

fynden från intervju, observation och den teoretiska bakgrunden får studien fram ett resultat och 

svar på studiens frågeställning. Resultatet visar att det spel som studien behandlat, Klura ut, kan 

användas som stöd vid språkinlärning, både när det kommer till att lära sig nya ord, begrepp och 

spatiala förhållanden. Dock kan vidare studier behövas för att säkerställa generaliserbarheten. Att 

spela spel är ett bra verktyg för barn i ung ålder då det behandlar konkret problemlösning som 

främjar språkinlärningen som människor lär sig i tidigare ålder i jämförelse med abstrakt 

problemlösning som kommer senare i utvecklingen. 

Nyckelord: Lärande datorspel, situerat lärande, serious games, digital spelbaserad inlärning, 

språkinlärning
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1 Inledning 
Förskolan är det första samfund som elever tillhör utanför sin familj, och det är i den omgivningen de 

fortsätter att utveckla sin sociala kompetens (Papadopoulos et al, 2013). Att leka är ett naturligt sätt 

för barn att lära sig om sin omgivning. Att bli verkligt motiverad att leka medför att elever blir ivriga 

att öva upp nya färdigheter (Adcock, 2008). Även fast TV- och datorspel har funnits i över 30 år så har 

det inte förrän nyligen börjat diskuteras som verktyg för att stödja språkinlärning (Papadopoulos et 

al, 2013). Intresset i frågan gäller hur teknologi ska användas för att säkerställa effektiva 

inlärningserfarenheter (Gibbs & Roberts, 2003). 

Nutida spelutvecklare verkar alla vara medvetna om att användare behöver vara situerat samhöriga 

och behöver få känna att upplevelsen och erfarenheten av spelet eller spelvärlden är konsekvent, 

sammanhängande och väsentlig till deras förväntningar (Begg et al, 2005). Dock har många missat att 

undersöka spel och gameplay ur ett situerat och embodied-perspektiv, där kroppen, den sociala 

omgivningen och kontexten spelar stor roll för våra kognitiva processer. Denna studie utgår därför 

utifrån ansatserna förkroppsligad (embodied), situerad och distribuerad kognition, då kroppen, 

verktyg och sociokulturella aspekter har stor inverkan på gameplay (Rambush, 2011). Ordet 

gameplay innefattar spelarens upplevelser vid interaktionen med ett datorspel.  

Förskolebarn är i ett relativt tidigt skede i deras språkutveckling, och eftersom att lära sig nya ord via 

att läsa texter inte är ett alternativ för yngre barn måste de lära sig på andra sätt. Studier visar att 

barn lär sig snabbare och mer framgångsrikt via vanlig interaktion än via ordlistor med kortfattade 

definitioner (Miller och Gildea, 1987). Språkinlärning i denna studie syftar till svenska som 

förstaspråk, mer specificerat hur barnen utökar sitt ordförråd och lär sig nya ord och begrepp. Det i 

studien undersökta spelet lär även barnen begrepp som representerar spatiala förhållanden, hur de 

själva, andra personer och artefakter är lokaliserade i rummet, och därmed utvecklas även deras 

världsuppfattning.  

Denna studie ämnar undersöka om datorspel kan användas för att stödja förskolebarns 

språkinlärning, och i vilka situationer detta i så fall kan ske. En teoretisk grund har tagits fram via 

litteratursökning som presenteras i kapitel 2, som leder fram till ett problemområde och en empirisk 

studie. Ett studieobjekt som heter Klura ut observeras vid användning och förskollärare intervjuas för 

att få grundlig information om hur detta spel fungerar i dess verkliga kontext. Den valda 

analysmetoden är att jämföra vad som framkommit i observationerna och intervjuerna med den 

teoretiska bakgrunden för att se hur det överensstämmer.  

Rapporten börjar inledningsvis med en teoretisk bakgrund som ligger till grund för problemområdet 

och frågeställningen. När detta presenterats beskriver metodkapitlet den valda 

undersökningsansatsen, teoretisk ansats, datainsamlingsmetoder, analysmetod och etiska 

ställningstaganden. Etiska aspekter tas i beaktning i studien, där föräldrar har fått information om 

studien och möjlighet till att informera om de inte vill att deras barn ska delta i studien. De har även 

fått information om att alla kommer att vara helt anonyma. Barnen väljer givetvis även själva om de 

inte vill bli observerade när de spelar spelet.  Därefter beskrivs genomförandet av studien i kapitel 4. 

I kapitel 5 presenteras analysen från intervjuerna och observationerna, och i kapitel 6 redovisas 

resultaten från analyserna av intervjuerna, observationerna tillsammans med litteraturen i den 

teoretiska bakgrunden. I kapitel 7 redovisas slutsatserna som kan dras av studien där återkoppling till 
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frågeställningen sker. Kapitel 8 diskuterar bland annat studiens resultat, generalisering av detta 

resultat samt metodval och framtida studier. 

1. 1 Syfte och bidrag 

Syftet med denna rapport är att undersöka om datorspel stödjer språkinlärningen hos förskolebarn 

och i så fall på vilket sätt och i vilka situationer.  

Studiens bidrag är att öka kunskapen om teknikstödd språkinlärning hos barn i förskolan.  

1. 2 Problemområde 

Under förskoleåren utvecklas ordförrådet märkbart snabbt och fram till att barn är cirka sex år lär det 

sig ungefär 14000 ord. Barn lär sig dessa nya ord genom att de kan identifiera vilka ord som ska 

sammankopplas med olika iakttagelser och erfarenheter (Abu-Shawish & Forssén, 2008). 

Förskolebarnen har utvecklat sin dialogförmåga när de kan tillföra något nytt till en dialog – när de 

inte bara svarar på frågorna utan kan utveckla samtalet med den andre personen genom att tillföra 

ny relevant information till samtalet. Mycket ansvar ligger hos de vuxna både på förskolan och i 

hemmet för att jobba på att utveckla samtalet med barn till en dialog genom att ställa följdfrågor till 

barnet, och introducera nya begrepp som knyts till dialogen (Abu-Shawish & Forssén, 2008). 

Övningar med godtyckliga förbestämda listor med ord sker sällan vid en tidpunkt där eleven känner 

ett behov av att känna till de orden – det misslyckas med att driva på den naturliga motivationen för 

att lära sig associationen mellan ordet och innebörden. Allt lära sig via att läsa en text har motsatt 

problem: Det finns inte tillräckligt med information om ordet i det ögonblick eleven är motiverad att 

lära sig dess innerbörd (Miller & Gildea, 1987), och lärande måste då ske abstrakt. Att lära sig via rent 

litterära sammanhang är dessutom inte ett alternativ för så unga barn som i förskolan då de inte lärt 

sig att läsa än. Kan teknikstödd inlärning via datorspel vara ett svar på hur man får bukt på dessa 

problem? Lärande datorspel är en del av begreppet serious games och kan innehålla visuell 

information och skapar en kontext där ord och begrepp finns i ett sammanhang, och som då även gör 

det motiverande för eleven att lära sig dess innerbörd. Att samtala med någon här och nu är konkret, 

vilket även handlingen att spela spel är. 

Intresset gällande teknologins roll i utbildningssyfte ligger i hur teknologi ska användas för att 

effektivisera inlärningserfarenheter (Gibbs & Roberts, 2003). Flera studier har visat att barn gillar 

datorbaserade uppgifter i skolan mer än traditionella skoluppgifter, men datorspel har i tidigare 

rapporter ofta blivit kritiserade för att skapa beteenden som avviker från normen. Denna form av 

teknologi har ibland behandlats som en underhållningsuppfinning med negativa influenser på barn 

(Chuang & Chen, 2009). Effekten hos inlärning skiljer sig åt beroende på hur studietiden distribueras 

(se kapitel 2.1). Forskare har sett att barn inte får så mycket hjälp när de väl kommit in i ett 

datorprogram, varken hemma eller i skolan. Detta kan bero på att datorspel ofta är tänkta på som 

underhållning som inte behöver en vuxens assistans (Gibbs & Roberts, 2003).  

Få studier har undersökt kognitiva aspekter hos gameplay, med spelarna och spelarnas handlingar i 

fokus, även om intresset stigit de senaste åren (Rambusch, 2011). Genom att studera gameplay från 

ett situerat, distribuerat och förkroppsligat (embodied) kognitivt perspektiv kan vi betrakta 

komplexiteten i människors spelaktivitet. Eftersom så få studier undersökt gameplay ur detta 
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perspektiv kan viktiga aspekter gällande barns spelande missats, och speciellt i förhållande till deras 

inlärning.   

Denna studie kan vara i intresse för flera då användningen av teknik på förskolor och skolor blir allt 

mer vanlig. Studien kan till exempel vara av intresse för förskolelärare som vill ha djupare förståelse 

för hur spelen gynnar barnens kognitiva utveckling i relation till språkinlärning, men även för 

utvecklingsföretag som har som mål att utveckla spel för barn i förskoleåldern. Lärare kan 

förhoppningsvis motivera eventuellt tvivlande föräldrar som ställer sig kritiska till införandet av 

datorspel i skolmiljön, med eventuella positiva resultat som teknikstödd inlärning kan bidra med. 

Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat mycket på äldre barn, därför kan en studie som 

behandlar förskolebarn vara aktuell, speciellt eftersom studien inriktar sig mot språkinlärning och 

dessa barn är i ett relativt tidigt skede i sin språkutveckling.    

1. 3 Frågeställning 

Utifrån detta problemområde ämnar denna studie att undersöka datorspels inverkan på barns 

språkinlärning och svara på frågan: 

Kan datorspel användas som stöd vid språkinlärning hos förskolebarn och i så fall på vilket sätt och i 

vilka situationer? 
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2 Bakgrund 
Detta kapitel kommer att behandla en rad områden kopplade till kognitionsvetenskap och det 

tidigare nämnda problemområdet. Denna litteratursökning görs för att ge en teoretisk bas som 

kombinerat med observationerna och intervjuerna kan hjälpa till att svara på frågeställningen. 

Kapitlet behandlar distribution av studietid samt ”den andra sidan” av lärande – undervisning. 

Studien behandlar även barns språkutveckling, Jean Piagets utvecklingsteorier som är relevanta för 

denna studie, och statistik som rör barns datorvanor och spelvanor presenteras. Vi skiljer på 

teorierna och perspektiven förkroppsligad (embodied), situerad och distribuerad kognition, och 

fördjupar oss i kognitiva verktyg. Därefter följer ett kapitel som förklarar situerat lärande, bland 

annat kopplingen till datorspel, samt även färg och kultur. Sedan följer ett delkapitel om digital 

spelbaserad inlärning och begreppet serious games. Detta kapitel fördjupar sig bland annat i verklig 

motivation, lek och spel och även konceptet Game Ego.  

2. 1 Distribution av studietid – Spacing effect 

En vanlig fråga som uppstått i undervisningssammanhang är hur studietid ska distribueras 

tidsmässigt. Forskning visar att genom att distribuera studietid under flera sessioner leder det i 

allmänhet till bättre minne av informationen som studeras, i jämförelse med att genomföra en enda 

studiesession. Detta fenomen kallas spacing effect (Willingham, 2002). Spacing effect noterades först 

av Hermann Ebbinghaus, en psykolog som ofta hedras för den första forskningsstudien som berörde 

minnet år 1885. Ebbinghaus testade sin egen förmåga att lära sig hundratals listor av meningslösa 

stavelser under olika förhållanden. Vad han noterade var att om han studerade en lista med stavelser 

68 gånger kunde han minnas listan perfekt dagen efter om han gjorde sju repetitioner av listan före 

testet, alltså en uppdatering av listan. Om han istället distribuerade tiden han studerade listan över 

tre dagar och på samma sätt tillät sig själv sju repetitioner innan testet, behövde han bara studera 

listan 38 gånger sammanlagt. Detta resultat visar att han alltså kunde förkorta studietiden med 

hälften och ändå få samma resultat på testet, om han distribuerade tiden för övningen på flera 

sessioner (Willingham, 2002). 

År 1967 utfördes en annan studie som berörde distribution av studietid av Geoffrey Keppel (läst i 

Willingham, 2002). Keppel lät collegestudenter lära sig ett par nonsensstavelser ihop med adjektiv 

(till exempel lum-happy). Syftet var att studenterna skulle lära sig listan utantill, så att när de såg 

nonsensstavelsen (i exemplet lum), kunde de matcha ihop denna stavelse med det korrekta 

adjektivet (i exemplet happy). Alla elever studerade listan åtta gånger, men hälften av eleverna fick 

studera listan alla åtta gånger på en och samma dag, vilket benämns som massövning (eng. mass 

practice) och den andra hälften av eleverna studerade listan två gånger om dagen under en 

fyradagarsperiod, vilket benämns som distribuerad övning (eng. distributed practice). Keppel testade 

deras minne av listan 14 timmar efter den sista studiesessionen (eller enda studiesessionen som 

skedde för den första halvan), eller en vecka efter sista studiesessionen. Resultatet hos studenterna 

med massövning var ganska bra om de gjorde testet dagen efter, men resultatet var betydligt sämre 

när de testade en vecka senare. Gruppen som däremot använde distribuerad övning, hade glömt 

väldigt lite av listan efter en vecka (Willingham, 2002). 
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Figur 1. Resultat från Keppels experiment. Bildkälla: 

http://www.aft.org/newspubs/periodicals/ae/summer2002/willingham.cfm 

Willingham (2002) menar att det är viktigt att nämna två saker som spacing effekt inte är: 

 Spacing effect tar inte upp frågan om ”återblick” (eng. review). Återblicka avser att 

presentera igen, upprepa, material som studenten en gång kände till men som har glömts 

bort. Återblick är till för att stärka ett bräckligt minne. 

  Spacing effect tar inte upp nyttan av att tillbringa mer tid på ett ämne. Den hänvisar endast 

till fördelning av tiden man redan har avsatt för att studera ett visst material.  

Willingham (2002) menar att det finns mängder av bevis som stödjer teorin att distribuerad studietid 

leder till bättre minne av materialet som studeras och att effekten gäller åtminstone faktainlärning, 

och att bevisen ser ut att hålla för barn i skolåldern. Många studier har dock inte använt en så 

distribuerad tidsram som krävs för att visa imponerande resultat. Tidsspannen har varit allt från 

några minuter till kanske en dag mellan testsessionerna. Men de få experiment som gjorts som har 

använt längre tid mellan testsessionerna, vissa till och med flera år innan de testat kvarhållandet av 

fakta, indikerar att spacing effect håller, och kanske till och med är mer robust i sina resultat efter så 

lång tid (Willingham, 2002). 

2. 2 Undervisning 

Relationen mellan undervisning och lärande är en av de mest fundamentala utmaningar i empiriska 

studier om undervisning (Pitkäniemi, 2009). I betraktandet av relationen mellan undervisning och 

lärande är det möjligt att dela upp fenomenet undervisning i två huvuddelar. (1) 

undervisningsagerandet som kan observeras visuellt och (2) elevens/lärarens lärandeprocesser och 

produkter (Pitkäniemi, 2009). Lärarens tolkning och intuition gällande att fortsätta eller inte fortsätta 

undervisningsprocessen är grundläggande på grund av att all interaktion som sker mellan lärare och 

elev är inte undervisning. Istället är det en egenskap hos en äkta undervisningsprocess att lärarens 

utvärdering av elevens studerande leder henne eller honom till att ta ett beslut för att kunna 

fortsätta undervisa (Pitkäniemi, 2009).  

Om undervisningen gör att eleven studerar inom ett givet sammanhang, och innehållet och målet vid 

studerandet stämmer överens med läroplanen, så är det sannolikt att undervisningen också är det 

som leder till lärande. Undervisning skulle således definieras enligt elevernas prestationskriterier: Om 

eleven agerar och arbetar, är det sannolikt att det bidrar till dennes inlärning. Relativt sett innebär 

http://www.aft.org/newspubs/periodicals/ae/summer2002/willingham.cfm
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det att undervisning inte leder direkt till inlärning i närheten av lika säkert som elevens egna studier 

gör, men dessa stöds av undervisningsprocessen (Pitkäniemi, 2009). Ansträngningen hos eleven i 

kombination med vägledningen och förklarandet som ges av läraren möjliggör för eleven att lära sig. 

Inlärningen hos eleven är således en gemensam prestation av eleven och läraren.  Om en lärare gör 

något ensam, utan att följden blir att elever studerar, är det inte undervisning i konceptuell 

bemärkelse. Relationen mellan inlärning och undervisning kan inte vara helt direkt, på grund av att 

det alltid finns förmedlande processer mellan dem (Pitkäniemi, 2009). 

2. 3 Barns språkutveckling 

Miller och Gildea (1987) utförde en studie om ordförrådsundervisning, som har visat hur antagandet 

att veta och att göra brukar separeras och leder till en undervisningsmetod som ignorerar hur 

kognition struktureras i situationer. Deras arbete beskriver hur barn lär sig ord från 

ordspråksdefinitioner och några få tillhörande förklarande meningar, och denna metod har de i 

studien jämfört med hur barn i normala fall lär sig ord utanför skolan - via interaktion. Generellt sett 

lär sig människor ord genom vanlig kommunikation med någon annan, och detta är en process som 

är uppseendeväckande lyckad och sker snabbt. Metoden där en person lär sig ord via abstrakta 

definitioner och meningar som är tagna ut kontexten i vilken den används naturligt är ofta däremot 

långsam och misslyckad (Miller & Gildea, 1987; Brown et al, 1989). Det visar alltså att barn lär sig ord 

mycket snabbare och med bättre resultat om de får lära sig orden i dess naturliga kontext genom 

vanliga samtal eller genom att läsa, istället för att se dem tagna ur sitt sammanhang med en kort 

beskrivande definition som i till exempel en ordbok.  

Hur det går till när barn lär sig nya kan en studie gjord på 70-talet av Susan Carey och Elsa J Bartlett 

visa (läst i Miller & Gildea, 1987). Denna studie behandlade en grupp treåringar som skulle lära sig 

namn på färger. Dessa barn visste inte om färgen oliv, istället gissade de flesta barn på grön, och 

vissa kallade färgen för brun. Carey och Bartlett lärde barnen ett nonsensord för färgen oliv 

(chronium), ett ord som de inte hade hört någon annanstans. De målade sedan en kafeteriabricka blå 

och en annan bricka oliv, och bad barnen att ge dem brickan med färgen ”chronium”. Barnen var lite 

fundersamma och Carey och Bartlett hintade med kommentarer som ”inte den blå, den andra”. Utan 

ytterligare vägledning eller prat om färgen oliv/chronium skulle barnen en vecka senare namnge 

färger återigen. När färgen oliv presenterades denna gång pausade barnen. Barnen kom inte ihåg 

ordet chronium som Carey och Bartlett hade sagt när de bad om att få brickan, men de kallade inte 

denna gång färgen för grön eller brun. Detta visar att det räckte med att bli exponerad för färgen i 

relation till ett ord en gång för att de skulle börja mentalt omorganisera i den semantiska kategorin 

som berör färg (Miller & Gildea, 1987). 

Detta experiment pekade på viktiga punkter för hur barn lär sig ord. Först måste det vara möjligt för 

barnet att associera dess ljud med dess mening. Sedan måste de lära sig att behärska mekanismerna 

för att uttala ordet. Att lära sig att känna igen ett ord och att förstå konceptet som ordet uttrycker är 

två skilda lärandeprocesser. Efter experimentet med brickorna visste barnen att oliv har ett speciellt 

namn, och att det inte kallas grön eller brun, men de mindes inte det specifika uttalade ljudet 

associerat med färgen. Här kan flera repetitioner vara nödvändiga innan ljudet av ett ord blir bekant 

(Miller & Gildea, 1987).  

Ett barns förståelse för ett ord verkar även växa i två stadier, ett snabbt stadie och ett mycket mer 

långsamt stadie (Miller & Gildea, 1987). Barn är snabba att notera nya ord och att placera dessa till 
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breda semantiska kategorier. Frågar man ett barn en fråga om färg kanske de svarar med en 

slumpmässig färg, vilket kanske inte är korrekt färg som svar på frågan. Det intressanta är att de inte 

skulle svara något helt annat, som till exempel ”tio”, ”hund” eller ”kaka”. De har koll på kategorin 

färg och vad som hör dit, även om de inte kanske helt och fullt förstår alla ordens betydelse. Det mer 

långsamma stadiet innebär att lista ut åtskillnaderna mellan ord i en semantisk kategori, till exempel 

om vi fortsätter på färgtemat: att lära sig att skilja på röd, grön och blå. Detta stadie tar mycket 

längre tid och i vissa fall blir det kanske aldrig helt klart (Miller & Gilea, 1987). Till exempel kan en 

vuxen ha placerat Bullmastiff, Boxer och Bulldogg i den semantiska kategorin hundraser, men kan 

inte identifiera rasen när de ser en sådan hund på plats.  

De första ord som barn behärskar är ord som benämner objekt. För de flesta barn är de första orden 

substantiv, de lär sig lättast namn på föremål - som är lätt att identifiera då de är begränsade i tid och 

rum. Att lära sig substantiv framför verb beror på att det är en mindre invecklad kognitiv handling att 

benämna saker, än att diskutera vad man gör med de sakerna. Efter att de lär sig ord som benämner 

objekt lär de sig ord för tillstånd (Abu-Shawish & Forssén, 2008).  

Barn accepterar gärna inte synonymer. Om ett barn har lärt sig en term för något objekt eller föremål 

så är de ofta motvilliga att ta till sig ytterligare en term för samma föremål (Löhndorf, 2003). 

Överextension (eng. overextension) är en aspekt som fått mycket uppmärksamhet vid språkinlärning 

hos förskolebarn (Miller & Gildea, 1987). Till exempel kan ett litet barn som lär sig ordet ”apelsin” 

använda det för att beskriva en clementin, då apelsin är tänkt att betyda kanske rund, gul och ha en 

ungefärlig storlek. Dessa attribut beskriver då både en apelsin och en clementin. Detta kan ske när 

ett barns uppfattning om ett ord inte är färdigt. Om ett barn till exempel lär sig ordet bil och sedan 

använder det för att beteckna alla fordon så blir det överextension. När barnet sedan lär sig den rätta 

beteckningen för till exempel lastbil, så finns det fortfarande överextension för bil, men inte längre 

för lastbil. Ju fler termer barnet lär sig på olika fordon, desto mindre blir överextensionen sedan. 

Motsatt fel, underextension, kan också uppstå. Till exempel kan ett barn som tror att röd, rund och 

en ungefärlig storlek definierar ordet äpple, misslyckas att använda begreppet äpple för att referera 

till ett grönt eller gult äpple (Miller & Gildea, 1987).  

 

2. 4 Piagets utvecklingsstadier  

Lindberg (2001) har granskat Jean Piagets teorier om den kognitiva utvecklingen. Piagets teori 

grundar sig i att de två huvudprocesserna som ligger bakom all form av inlärning är adaption och 

organisering. Adaption handlar om att anpassa sig till sig omgivning, och med organisering menar 

han att organisera erfarenheter. Enligt denna teori så ärver spädbarnet ett visst sätt att svara på sin 

omgivning från födseln, men inte några färdigbildade mentala färdigheter. Barnet utvecklas genom 

att anpassa sig till omgivningen (Lindberg, 2001).  

Barnet går först igenom ett sensomotorisk stadie där reflexerna utvecklas och barnet lär sig till 

exempel greppa och suga. Därefter följer det preoperationella stadiet. Här beskrivs barnets tänkande 

som egocentriskt, centrerande, statiskt och irreversibelt (Lindberg, 2001). Här ser barnet endast 

subjektivt på tillvaron, från sitt eget synsätt. Barnet kan inte se objektivt eller bortse från sin egen 

uppfattning och perception. Det klassiska experimentet Piaget använde under denna fas var att se 

om barn kunde se om det var samma mängd vatten i ett glas som är brett och lågt, när man sedan 
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häller över vattnet från detta glas till ett högt och smalt glas. Eftersom vattnet nu befinner sig ”högre 

upp” tror barnet att mängden vatten är större än innan (Lindberg, 2001). De tenderar alltså att 

centrera sitt tänkande på ett enda framträdande drag hos ett objekt eller företeelse (att inte se både 

glasets bredd och höjd)(Lindberg, 2001). 

Efter detta stadie upplever nu barnet att deras egna förväntningar och uppfattningar inte stämmer 

överens med andras och börjar äntra nästa stadium som kallas för de konkreta operationernas. Här 

kan barnet resonera logiskt i enkla former, men endast i samband med konkreta material. Här klarar 

barnen med lätthet experimentet med glaset, och kan ordna föremål efter deras längd. Barnet är inte 

längre beroende av den omedelbara situationen och kan bortse från icke-relevanta faktorer 

(Lindberg, 2001). De kan lösa problem som är här och nu. 

Ungefär vid 11-12 års ålder (dock kan åldern i alla stadier variera beroende på individuella och 

kulturella skillnader) når barnet de abstrakta operationernas stadium. Här kan de klara av abstrakta 

verbala problem då de kan manipulera med hypoteser vilkas riktighet prövas i tanken – utan att 

objekten behöver vara i närheten. De kan alltså dra slutsatser endast med hjälp av hypoteser genom 

att använda formella tankeoperationer (Lindberg, 2011). 

Piaget (1959) talar om funktionerna hos barns språk. Han delar in talet i två grupper: egocentriskt 

och socialiserat. När ett barn yttrar fraser som hör till den första gruppen bryr hon sig inte om att 

veta vem hon talar till eller om någon lyssnar. Detta är egocentriskt för att barnet pratar delvis bara 

om sig själv, men mest för att hon inte bryr sig om att försöka placera sig själv i lyssnarens perspektiv. 

Den som råkar vara i närheten blir av slumpen åhöraren. Egocentriskt tal delas in i tre kategorier: 

Repetition, Monolog och Gemensam monolog. Ofta i monologer så fyller inte ord någon social 

funktion. Detta kan ses som ett sidospår för den egentliga funktionen hos språk, och att barnet ger 

kommando åt sig själv och externa saker på samma sätt som hon har lärt sig att ge kommando och 

tala till andra. Om inte barnet hade ursprungligen börjat imitera andra, och inte haft begäret att 

behöva ropa efter sina föräldrar och vilja influera dem, så skulle ett barn förmodligen aldrig lära sig 

att prata. Dock är det viktigt att komma ihåg att under tiden ett barn lär sig att prata lever barnet i en 

konstant förvirring mellan hennes eget sätt att se saker och andras sätt att se saker. Barnet vet inte 

om att hon imiterar och hon pratar lika mycket med sig själv som med andra. När vi senare utvecklas 

från unga barn till vuxen försvinner monologen gradvis (Piaget, 1959). 

Vid socialiserat tal däremot, hittar vi kategorierna (1) Anpassad information, där barnet på riktigt 

delar med sig av sina tankar till andra, antingen genom att berätta något för åhöraren som 

intresserar honom och påverkar hans handlingar, eller genom utbyte av idéer via argument eller 

genom att samarbeta för att uppnå ett specifikt mål. Här anpassar sig barnet till sin åhörares 

perspektiv. (2) Kritik, som inkluderar alla anmärkningar som görs på andras handlingar eller 

beteende, och dessa anmärkningar anges i relation till en given publik. (3) Order, begäran och hot, (4) 

Frågor och (5) Svar (Piaget, 1959). 

Piaget (1959) menar att språket utvecklas i ett socialt sammanhang. Barn lär sig av varandra när de 

interagerar med varandra, i och med att deras samtal sker på en icke-komplicerad nivå. Barn kan 

ändra sin uppfattning om sina gamla erfarenheter när de samarbetar med andra barn, då en kognitiv 

konflikt uppstår och barnen konstruerar om tidigare erfarenheter så att de stämmer bättre med den 

återkoppling som de får ifrån andra. 
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2. 5 Förkroppsligad (embodied), situerad och distribuerad kognition 

Teoretiker inom embodiment vill lyfta vikten av kroppens roll för att förklara kognitiva aktiviteter 

(Goldman & Vignemont, 2009). Wilson (2002) menar att förespråkare av förkroppsligad (embodied) 

kognition har som sin teoretiska utgångspunkt att det inte är sinnet som arbetar med abstrakta 

problem, utan en kropp som behöver ett sinne för att fungera. Forskare är inte överens om 

separationen mellan embodied kognition och situerad kognition, och vissa skiljer inte på dessa alls 

längre. Vissa menar dock att embodiment är en typ av situatedness (som avser involveringen inom en 

kontext), som hänför sig till att ha en fysisk kropp och därmed interagerar med miljön via en kropps 

begränsningar (Rambusch, 2011). Så om embodiment hänvisar till förankringen mellan hjärnan och 

kroppen, syftar situerad kognition på förankringen mellan denna hjärna-kropp-sammansättning i en 

miljö/omgivning. 

Situerad kognition är alltså ett förhållningssätt inom kognitionsvetenskap som menar att kognition är 

en interaktiv process som inte sker enbart i huvudet, utan inkluderar även hela kroppen och den 

kontext som individen befinner sig i. Man kan säga att omgivningens förutsättningar påverkar 

användarens kognitiva processer (Lindblom & Susi, 2012). Forskning indikerar att de kognitiva 

processer hos oss människor inte kan förstås om man inte tar hänsyn till den sociala och situerade 

naturen hos mänsklig kognition. Den mänskliga hjärnan är ingen dator som kan stängas av och sättas 

igång, som fungerar helt oberoende och inte påverkas av en agents interaktion med den fysiska och 

sociala miljön (Rambush, 2011). Kognitiv utveckling kan inte behandlas isolerat från frågor som gäller 

barns fysiska förankring i - och interaktionen med - världen (Clark, 1997). 

Vid distribuerad kognition menar man att kognition är distribuerad mellan agenter och artefakter. 

Fokus ligger på det kognitiva systemet som innefattar agenten, kontexten som agenten befinner sig i 

och interaktion med andra agenter och artefakter (Dahlbäck, Rambusch & Susi, 2012; Wilson, 2002). 

Det handlar om att förstå aktivitet och förändringar i aktivitetssystem där kunskap är bidragande och 

används i gemensamma handlingar av de personer och andra resurser som deltar och sammarbetar 

(Robbins & Aydede, 2009). Wheeler (2004) skriver om språket som ett externt verktyg för vår 

kognition. Med hjälp av vårt språk avlastar vi vår kognition på omvärlden, när vi till exempel skriver 

ned saker som vi behöver minnas. När vi talar högt för oss själva blir språket ett verktyg som hjälper 

oss att lösa problem i vår interaktion med omvärlden (Wheeler, 2004). En fördjupning i kognitiva 

verktyg går att läsa i nästa delkapitel.  

Ett litet barn lär sig till en början att räkna genom att peka på sina fingrar ett i taget och samtidigt 

räkna högt. När barnet blir äldre klarar barnet av att räkna utan att behöva peka, eller ens titta på 

sina fingrar. Detta innebär att räknandet går från on-line kognition (närvarande) till att bli off-line 

kognition (icke-närvarande). On-line kognition kräver omedelbar input från vår omgivning, och 

behandlar ”här och nu”-uppgifter. Vid off-line kognition behövs inte den omedelbara lokaliseringen i 

omgivningen, till exempel när vi föreställer oss ett tänkbart scenario med hypotetisk utgångspunkt 

(Wilson, 2002).  

2.5.1 Kognitiva verktyg  

Verktyg är så mycket mer än det uppenbara som många människor kommer att tänka på när de hör 

ordet verktyg, som till exempel en hammare och en skruvmejsel. Vissa verktygs kraft blir endast 

uppenbar när de behandlas inom den sociala kontexten som de befinner sig i. Susi (2006) ger 

exempel på en patientlista på ett sjukhus, som endast är logisk och förstådd av de som använder 
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den. Hennes studie visade även att inte bara sättet som verktyget används på är betydande för 

kognitionen, utan även deras spatiala arrangemang, alltså var de används. Strukturen av 

omgivningen och spatiala arrangemang bestämmer delvis funktionen och meningen med ett verktyg. 

Till exempel vilken hylla något är placerat på kan signalera olika saker. Verktyg tillhandlahåller även 

en plattform av olika kognitiva processer beroende på vem användaren är – alltså användarens roll i 

det sociala arrangemanget (Susi, 2006). 

Susi (2006) skriver att vi människor är skickliga att använda resurser i vår miljö för att underlätta vår 

kognition och därmed minska vår kognitiva ansträngning. Hon menar även att användning av verktyg 

påverkar en individs kognition men även människors interaktioner oavsett om vi är medvetna om det 

eller inte, och därför har verktygsanvändning beskrivits som ett sätt att kontrollera sitt egna samt 

andras beteende. 

Vilka verktyg människor använder när de spelar datorspel är viktigt att beakta när det kommer till de 

sociala och kulturella utövningar som spelare är omgivna av. Speciellt är det viktigt att se hur och 

under vilka omständigheter spelare använder resurser i ett spel som kognitivt stöd, och i vilken 

utsträckning sådan avlastning sträcker sig in i den fysiska världen. Verktyg i denna bemärkelse är 

något vi använder med syftet att nå ett mål. Verktyg tillåter oss att förlänga vår kognition bortom 

kropp och huvud, de är externa resurser som vi kan använda för att avlasta vår kognitiva belastning 

(Rambusch, 2011). Materiella verktyg syftar till alla de saker vi kan använda vid en handling, som 

papper och penna, anteckningsblock, bestick, lagar med mera. Vid datorspelande är sådana verktyg 

till exempel mus, kontroller, pappersmanualer och så vidare. Psykologiska verktyg syftar till språk, 

strategier, indirekta sociala normer, begrepp med mera. Sociala verktyg är när vi tar hjälp från andra 

för att nå våra mål, vi använder alltså andra individer som verktyg. Virtuella verktyg är till exempel 

när ett spel tillåter spelaren att avlasta mental belastning i spelvärlden, men många spel är dåliga på 

att erbjuda detta (Rambusch, 2011). Forskning inom distribuerad kognition har återupptäckt vilken 

stor roll verktyg spelar i både individuella och samarbetande kognitiva processer som är 

distribuerade över människor och materiella resurser (Rambusch, 2011). 

 

2. 6 Situerat lärande 

”Situerat lärande antar att människan har medfödda förutsättningar för lärande, men 

att den form lärandet tar sig och vad det leder till, är beroende av människans sociala 

och materiella interaktioner. De externa resurser som finns tillgängliga är alltså i 

högsta grad avgörande för och påverkar kognitionen.” (Susi & Lindbom, 2008, s. 59) 

Situerat lärande ses som ett förhållningssätt till utbildning (Jones, 1999). Vid situerad kognition 

separerar man inte på att veta och att göra, utan situationer samproducerar kunskap genom 

handling, således kan utbildning förbättras genom att ta hänsyn till de situerade karaktärsdragen hos 

inlärning (Brown et al, 1989; Jones, 1999). Situatedness skiljer inte på uppgifter inom klassrummen 

från de utanför klassrummet då båda i sig är lika giltiga, och inget är varken mer eller mindre situerat 

än det andra. Istället kan situationer för lärande ske var som helst (Jones, 1999). När vi lär oss ord 

från ordböcker indikerar det att definitioner och exempelmeningar är fristående ”bitar” av kunskap, 

men inom situerad kognition ser man inte på ord och meningar som ensamma öar (Brown, et al, 

1989).  
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Barn brukar kunna koppla ihop ord med gester i förhållande till situation och kontext. Till exempel 

när vi pekar på lampan och säger ”lampa” eller att ett barn kan peka ut genom fönstret och säga 

”regn”, och menar att det regnar ute. För små barn bestäms alltid ordets betydelse av ett 

sammanhang (Abu-Shawish & Forssén, 2008). 

2.6.1 Situerat lärande och datorspel  

Designers av digital media kan dra fördel av att förstå och stödja de sätt som kroppslighet influerar 

kognitiv utveckling. Oavsett om interaktionen sker med datorer via mus och tangentbord eller en 

handhållen apparat, breddar och förändrar perspektivet fokus på design av teknologi för barn. Brist 

på förståelse för vikten av embodiment kan endast leda till en reducerad uppfattning då det 

ignorerar det sätt barn (och alla människor) skapar mening via handling (Antle, 2009).  

Adcock (2008) förespråkar situerat lärande vid utformning av lärande spel. Miljön möjliggör djup 

inlärning när elever tar på sig rollen som utövaren. Eleverna är belägna i sammanhanget och måste 

följa reglerna för att ta sig till målet. Rambusch (2011) beskriver även hon gameplay som ett situerat 

fenomen, som är karakteriserat av det faktum att spelare som aktivt sysselsätter sig med ett spel är 

situerad i både den fysiska världen och den virituella spelvärlden. Ordet gameplay innefattar 

spelarens upplevelser vid interaktionen med ett datorspel. Ungefärlig översättning för ordet är 

spelkänsla.  Rambusch (2011) identifierar tre olika nivåer av situatedness för att beskriva hur 

spelaren är situerad i båda världarna:  

 Högnivå, vilket refererar till sociokulturella kontexter och miljöer hos en aktivitet. Detta 

innebär att de handlingar som vi utför är guidade av kulturella och sociala normer. Denna syn 

på situatedness menar att alla aktiviteter, även de som sker individuellt, är sociala.  

 ”Här och nu”, den kontextuella nivån innebär att för att kunna förstå människors kognitiva 

processer måste vi ta hänsyn till vad som sker runt omkring individen och interaktionen som 

agenten är involverad i. Här ser man på distributionen av kognition mellan individer och den 

materiella omgivningen, som att ta hjälp av någon annan för att lösa ett problem, eller skriva 

upp något på en post it-lapp för att underlätta för minnet.  

 Lågnivå fokuserar mycket på att en agent har en fysisk kropp som är direkt kopplad till 

världen och som hela tiden uppfattar feedback från olika handlingar.  
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Figur 2. Fritt ritad från Rambusch (2011). Triangel som beskriver de olika nivåerna hos situerad kognition. Alla sidor är lika 

viktiga och beroende av varandra. 

Rambusch (2011) betonar att dessa olika nivåer är beroende av varandra och ingen utav dem är mer 

eller mindre viktig än de andra. Hon beskriver detta som en triangel (se figur 2) där alla sidor är 

likvärdiga och kopplade till varandra, och om en sida tas bort går triangeln sönder och då är det inte 

möjligt att förklara vissa aspekter hos mänskliga handlingar och aktiviteter. Det är tydligt att alla 

dessa tre former av situatedness finns när människor spelar datorspel. Gameplay är ett system av 

aktiviteter som är utvecklat från kultur, där handlingar påverkas av sociokulturella normer. Vad 

spelare väljer att utföra för handlingar är starkt påverkat av förhållandet kring spelaktiviteten. Även 

om det ofta inte märks eller verkar så, så spelar kroppen spelar stor roll vid gameplay, och inte bara 

på grund av händerna som rör musen eller trycker på tangenter (Rambusch, 2011).  

Viktiga aspekter att studera när det kommer till lågnivån är greppande, pekande, hoppande, 

ryckningar, ansiktsuttryck och liknande motoriska beteenden. Att styra en karaktär med en styrspak 

föredras ofta framför pilarna, då det känns mer autentiskt på grund av handens rörelse på ett sätt 

speglar kroppens rörelser (Rambusch, 2011). Att vi inte vill ha något nära oss som kan medföra 

negativa konsekvenser visas även när det kommer till spel.  Vår reaktionstid är långsammare om vår 

kroppsliga aktivitet inte stämmer överens med vår kognitiva aktivitet. Exempel på detta är till 

exempel om vi drar spaken emot oss samtidigt som vi reagerar negativt på ett ord eller en bild 

(Rambusch, 2011).  

Gester är viktiga aspekter när det kommer till förkroppsligad social interaktion och gester hjälper 

spelaren att uttrycka idéer och tankar. Det har ännu inte hittats någon kultur där människor inte 

använder gester när de talar, och det anses vara en grundläggande del av mänsklig kognition. Detta 

tyder på att gesters funktion är så mycket mer än det grundläggande syftet som finns vid 

kommunikation (Rambusch, 2011). Studier har visat att när vi tänker på en handling eller åtgärd 

aktiveras samma delar i hjärnan som aktiveras när vi utför själva handlingen. Denna förmåga kallas 

vanligast simulering av handlingar (eng. simulation of actions) eller motor imagery (Rambush, 2011).  

Det finns en ökad förståelse för att gameplay sker i ett nät av sociala och kulturella tillämpningar som 

stämmer bra överens med situerat perspektiv på inlärning. Stor vikt läggs på de sociokulturella 
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karaktärsdragen hos inlärning och kunskap, inlärning ses som en process där den sociala 

interaktionen med andra individer och användandet av olika typer av verktyg är avgörande. Ofta 

studerar man olika typer av lärlingskoncept för att förklara situerade och sociokulturella aspekter av 

lärande. Dessa typer av etnografiska studier (fältstudier) har bidragit till att förklara hur olika 

skolundervisningar grundar sig i handlingar från vardagen, där handlingar i sig själva och kultur oftast 

ger mening och syfte till vad som lärs in (Rambusch, 2011). Rogoff (2003) betonar tyst 

kommunikation för att visa att det inte bara är språkaspekten som behöver beaktas i 

inlärningsprocessen (Rambusch, 2011; Rogoff, 2003). Om en förskollärare spelar ett spel med en elev 

kan de till exempel rikta sin uppmärksamhet till olika aspekter i spelet genom att peka på skärmen. 

2.6.2 Färg och kultur 

Hur många färgbenämningar som finns i ett språk är kulturberoende. Löhndorf (2003) skriver om en 

studie gjord av Berlin & Kay som presenterar elva basfärgtermer: vitt, svart, rött, grönt, blått, brunt, 

lila, rosa, orange och grått. Om ett språk har färre än dessa elva färgtermer, så ser de distributionella 

restriktionerna för färgtermer i olika språk ut på följande sätt: 

Alla språk har termer för svart och vitt. 

Om ett språk har tre färgtermer så tillkommer termen för rött. 

Om ett språk har fyra färgtermer så tillkommer en term för antingen grönt eller gult (ej båda två). 

Om ett språk har fem färgtermer så är det termer för både gult och grönt. 

Om ett språk har sex färgtermer så tillkommer termen för blått. 

Om ett språk har sju färgtermer så tillkommer termen för brunt. 

Om ett språk har åtta färgtermer så har det en term för antingen lila, rosa, orange, grått eller en 

kombination av dessa (Löhndorf, 2003). 

En modell av implikationsordningen i vilken barn lär sig kopplingen mellan färg och färgterm gav 

Witkowski & Brown (Läst i Löhndorf, 2003) och de menar att när språket lämnar det första stadiet 

med endast två färgtermer (svar och vitt) så tillkommer färgtermen (1) rött. Efter detta följer (2) gult 

och grönt och/eller blått, men inte i någon specifik ordning. Efter dessa grundfärger tillkommer de 

sammansatta färgerna (3) lila, rosa, orange och brun i slumpmässig ordning. Grått ses inte ha någon 

specifik plats i implikationsordningen (se figur 3) (Löhndorf, 2003). 

 

Figur 3. Illustration av modellen för implikationsordningen som barn lär sig färg enligt Witkowski & Brown (läst i Löhndorf, 

2003). 
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Löhndorf (2003) menar att vi måste kunna översätta våra personliga perceptuella intryck till koncept 

som förmedlas via språk för att kunna kommunicera om dessa. Koncept är olika i olika språk och 

kulturer, men det finns givetvis även stora likheter. Det som finns i våra sinnen är till väldigt stor del 

präglad av kulturen vi lever i, och språket reflekterar det som finns i våra sinnen. Till skillnad från 

vissa forskare som menar att språket är direkt kopplat till neurologiska processer, så finns det andra 

som menar att färgkoncepten (färgtermerna) är förankrade i vissa abstrakta substanser som finns i 

vår erfarenhetsvärld – så som till exempel natt och dag (ljust och mörkt), sol och eld (gult och rött), 

växtligheten (grönt), himlen (blått) och jord (brunt) (Löhndorf, 2003). 

2. 7 Unga barn och datorer 

Datorspel och TV-spel är det område där könsskillnader är mest påtagliga och uppvisas tidigast hos 

barn när det kommer till olika medier. Hos de allra yngsta barnen är könsskillnaden marginell när det 

kommer till omfattning och frekvens för spelandet, men när de kommer upp i 5-8 år spelar endast 

13% av flickorna minst en timme per dag, jämfört med 39% av pojkarna. Redan när barnen är 2-4 år 

skiljer sig barnens val av spel åt och när de är 5-8 år har de endast ett spel gemensamt på respektive 

fem-i-topp-lista över mest populära spel. När det kommer till att använda internet visar det sig att 

55% av 3-åringarna och 87% av 6-åringarna har gjort detta. Den dagliga internetanvändningen har 

tredubblats sedan 2010 både bland 2-4 åringar (3%-9%) och bland 5-8 åringar (6%-17%). Andelarna 

är betydligt större om man ser till hur många som använder internet några gånger i veckan eller 

oftare (Statens medieråd, 2012/13). 

Jämfört med andra internetaktiviteter och tv är föräldrar betydligt mer negativt inställda till dator- 

och TV-spel, och stimulans av barnens fantasi är den enda positiva effekt som man tycker är större 

hos spel än andra internetaktiviteter och TV. 56% av föräldrarna anser att spel är 

beroendeframkallande, och det är lika många föräldrar som anser att spel är beroendeframkallande 

som tycker att spelen lär barn saker (56%). När det kommer till vad föräldrar anser att barn ägnar för 

mycket tid åt så är spel ledande (27%), jämfört med TV och andra internetaktiviteter (21%). Barnen 

anser själva att de lägger förmycket tid på TV och andra internetaktiviteter (15%) jämfört med att 

spela (14%) (Statens medieråd 2012/13). 

År 2003, när Rideout, Vandewater och Wartella (2003) utförde sin studie verkade föräldrar vara mer 

bekymrade över vad deras barn tittar på eller spelar, än hur mycket tid de spenderar att göra det 

(Rideout et al, 2003). Föräldrar var år 2003 mest entusiastiska över utbildningspotentialen hos 

datorer, då 72% av föräldrarna svarade att de tror att användningen av dator ”mest hjälper” barns 

inlärning, och bara 5% sa att de tror att det ”mest skadar”. En stor andel föräldrar trodde att olika 

typer av utbildande media är ”väldigt viktigt” för barns intellektuella utveckling, vilket inkluderar 

utbildande TV (58%), utbildande filmer (49%) och utbildande datorspel (43%). Dock valdes böcker 

som ”väldigt viktigt” av många fler föräldrar (96%) (Rideout et al, 2003).  

2. 8 Digital spelbaserad inlärning & Serious games 

Datorspel har gjort en betydande kulturell, social, ekonomisk, politisk och teknologisk inverkan på 

samhället. Med tanke på den utbredda populariteten av tv-spel, deras förmåga att upprätthålla 

långsiktigt engagemang hos spelaren med utmanande uppgifter, och deras tendens att locka fram 

proaktiv spelargemenskap, bör det inte komma som någon stor överraskning att lärare har blivit allt 

mer intresserade av potentialen i sådana spel som inlärningsverktyg (Begg et al, 2005). Termen 
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spelbaserad inlärning har vuxit fram som ett allmänt namn för användning av spel i undervisning. En 

problemfylld approach är dock att det alltför ofta bygger på premissen att lärandet inte är kul, men 

att spel är kul, och att genom att införa ett spelinslag, kan man göra lärandet roligt. Begg et al (2005) 

argumenterar för att de processer som deltar i lärande och lek är ofta mycket lika, och den verkliga 

potentialen av spel i utbildning kan förverkligas på andra sätt.  

2.8.1 Verklig motivation 

Flera studier tyder på att barn gillar datorbaserade inlärningsuppgifter mer än traditionella 

inlärningsuppgifter, och de tycks kunna koncentrera sig bättre vid användandet av datorbaserad 

inlärning än traditionell inlärning (Ronimus et al, 2014). Spel förbättrar motivationen hos elever och 

stimulerar djupinlärning och kreativt tänkande (Bourgonjon et al, 2011). När datorbaserade 

inlärningsuppgifter presenteras för barn blir de ofta nyfikna och intresserade, dock är detta intresse 

oftast situationsberoende (eng. situational), triggade av miljö-stimuli och intresset kanske svalnar 

med tiden (Ronimus et al, 2014).  

Människor har inte bara olika mängder motivation, utan också olika typer av motivation. De varierar 

alltså inte bara i olika nivåer av motivation (till exempel hur mycket motivation), utan även i olika 

inriktningar av motivation (till exempel vilken typ av motivation). Inriktningen av motivation gäller de 

underliggande attityder och mål som ger upphov till handlingen, det avser frågan ”varför” hos 

handlingen (Ronimus et al, 2014).  

Verklig motivation (eng. Intrinsic motivation) innebär en situation där handlingar utförs utan någon 

egentlig utanförliggande belöning. En verkligt motiverad person ser handlingen som belönande i sig 

(Ronimus et al, 2014; Ryan & Deci, 2000). Verklig motivation är ett viktigt fenomen för pedagoger, 

och eftersom verklig motivation resulterar i inlärning och kreativitet av hög kvalitet är det extra 

viktigt att i detalj redogöra för de faktorer och krafter som framkallar kontra försvagar det (Ryan & 

Deci, 2000). När en person är verkligt motiverad, dras han eller hon till handlingen för att det är kul 

eller utmanande, snarare än på grund av extern pådrivning, press eller belöningar.  Även fast detta 

spontana beteende tydligt skänker adaptiva fördelar, verkar det inte göras för någon sådan 

bidragande anledning, utan snarare för de positiva erfarenheterna associerade med att träna och 

utvidga ens kapaciteter (Ryan & Deci, 2000). Datorspel som är utmanande, innehåller inslag av 

fantasi och väcker nyfikenhet hos en person är ofta verkligt motiverande (Ronimus et al, 2014; 

Lombardi, 2012). Då spel ofta är utmanande, men utförbara, är de ofta också behagligt frustrerande, 

vilket är ett mycket motiverande tillstånd för människor (Gee, 2003).  

2.8.2 Lek och spel 

Caillois (2001) skriver bland annat om sambandet mellan lek och spel, och hur dessa begrepp 

definieras och klassificeras. En egenskap hos lek beskrivs vara att det inte skapar rikedom eller varor, 

som till exempel arbete och konst gör – inget har skördats eller tillverkats, inget kapital har skapats 

och inget mästerverk har blivit till. Caillois (2001) går så långt att han säger att lek egentligen är 

fullständigt slöseri av tid, energi, uppfinningsrikedom, färdigheter och ofta pengar. En annan 

egenskap som definierar lek är att det måste vara helt frivilligt. Om någon blir tvingad till att spela ett 

spel så slutar det genast att vara lek. Att en spelare spontant ägnar sig åt spelet av sin fria vilja och 

för dennes eget nöje där denne hela tiden självmant kan välja att till exempel sitta ensam eller med 

flera, att ägna sig åt kreativ aktivitet eller inte, är en av de grundläggande egenskaperna hos lek. 
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Framför allt ska det hela tiden vara helt frivilligt att sluta genom att säga att ”nu vill jag inte leka 

mer.” (Caillois, 2001; Salen & Zimmerman, 2006).  

Lek räknas inte bara som en fri aktivitet utan också en osäker aktivitet. Tvivel måste finnas kvar fram 

till slutet och varje skicklighetsspel innefattar risken att spelaren ska misslyckas.  Utan detta hot om 

nederlag skulle spelet inte längre vara tilltalande på samma sätt som det inte längre är tilltalande om 

spelaren blir för duktig och vinner utan ansträngning (Caillois, 2001; Salen & Zimmerman, 2006). Om 

ett utfall eller resultat ses i förväg, utan något möjligt misstag eller överraskning är det oförenligt 

med lekens natur. Lek är fritt och frivilligt men inom de gränser som finns i spelets regler. Dock finns 

det många lekar som inte innefattar regler. Det finns till exempel inga konkreta regler för vad som 

gäller när ett barn leker med dockor eller bilar, eller när man leker tjuv och polis – lekar som 

förutsätter fri improvisation. Där ligger huvuddragningskraften i att spela en roll, att spela som om 

man var någon annan eller något annat och Caillois (2001) menar att i detta fall så är det fiktionen – 

känslan av detta ”som om” som ersätter och fungerar som regler.  

2.8.3 Game Ego 

Interaktion är avgörande för spel, så avgörande att utan interaktion av något slag skulle vi inte ha 

spel alls. Det kan vara upplevelser av motorisk prestanda och förändringar av mentala tillstånd i 

samband med denna prestanda (motor interaction). Det kan även vara verbal interaktion med en 

eller flera andra mänskliga agenter (social interaction) (Wilhelmsson, 2001). Wilhelmsson (2001) 

skriver att de flesta av oss som medvetet använt en dator vet att det kan vara klokt att inte förvänta 

sig en omedelbar reaktion när du trycker på en tangent på tangentbordet – men vi gör detta 

kognitivt omedvetet ändå, och det kan resultera i stress. Motoriska handlingar (eng. motor action) 

har en tendens att ge en förväntan om omedelbar respons. Motorisk interaktion är medfött hos 

människor; till exempel reflexerna hos nyfödda barn att suga, svälja, gripa med mera.  

En mänsklig användare (till exempel en spelare) skapar ett system av interaktion och interaktivitet 

tillsammans med en dator. Det är vanligt att när en människa spelar ett datorspel skapar användaren 

ett sätt att tänka på datorn och spelsystemet likt en annan person snarare än ett instrument eller 

system för att utföra en handling. Ofta tänker man att detta till exempel beror på att datorspel ofta 

har animerade karaktärer som ofta liknar människor, och att många spel inkluderar en mänsklig röst 

som har en berättande roll (Wilhelmsson, 2001). Dock så kan användare fortfarande föreställa sig 

datorn som en annan person utan animerade karaktärer och mänsklig röst. Experiment har visat att 

ju svårare ett spel är desto mer använder spelare personliga pronomen när de talar hög till/om 

datorn. Detta definierar interaktionen med datorn som en social interaktion. Det visar också på 

användning av språk vid spelsituationer, där språk är ett uttrycksfullt sätt att personifiera någonting 

utanför sig själv. I studien Wilhelmsson (2001) nämner ser man att användarna ibland tilltalade 

datorn direkt och ibland riktade kommentarer om datorn till forskaren som utförde studien 

(Wilhelmsson, 2001). 

När en användare spelar datorspel så skiljer det sig vad användaren fysiskt kan röra, beroende på 

vilket spel och vilket gränssnitt som används. Exempel på sådana saker kan vara tangentbord, 

datormus, joystick och så vidare (Wilhelmsson, 2001). Spelaren är fysiskt kopplad till handlingen i 

spelmiljön genom denna länk. Genom antydningar i gränssnittet hos datorspelet kan spelaren 

aktivera en simulering av en fiktiv värld inuti datorn. Vidare kan spelaren även uppleva henne eller 

honom själv utanför spelet, sittandes framför datorn och spela spelet i en icke-simulerad miljö 
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(Wilhelmsson, 2001). ”En datorspelsanvändare är konceptuellt en del av spelsystemet” (Wilhelmsson, 

2001, s 145). 

Wilhelmsson (2001) pratar ett fenomen han kallar för Game Ego. Författaren föreslår att när en 

person spelar datorspel så projicerar man sitt Subjekt till ett Game Ego som är ett annat Själv 

och/eller en förlängning av det egna Självet. När vi spelar datorspel så manipulerar vi objekt och 

genom detta får vi också en känsla av att vara lokaliserad i den rymden. Game Ego är inte 

nödvändigtvis en fullt synlig karaktär i spelet, utan det är den del av spelet som möjliggör och utövar 

handling i spelmiljön. När vi spelar datorspel försöker vi hitta vår position inuti spelmiljön 

(Wilhelmsson, 2001). Om spelaren ges motorisk kontroll över karaktärens eller ett objekts rörelser, 

är det större sannorlikhet att han eller hon identifierar med den karaktären eller objektet. Spelarens 

egna motoriska handlingar blir förlängda in i spelet och skapar effekter som i sin tur loopas tillbaka 

till spelaren och kan ge upphov till en ny handling (Wilhelmsson, 2001). I ett datorspel så är 

spelmiljön en möjlighet som väntar på att utforskas. Det består av tänkbara punkter för observation. 

Spelmiljön är organiserad och konstruerad men vad som ses och hörs är helt upp till spelaren att 

upptäcka.  

Kroppen och embodiment hos perception är kritiskt för uppbyggnaden av ett Game Ego och 

uppenbarelsen av spelmiljön. Visuellt kontrollerad rörelseförmåga genom direkt manipulation av en 

interaktiv audiovisuell miljö är vad datorspel är handlar om. Beröringsmotoriska/ kinestetiska länken 

(eng. the tactile motor/kinesthetic link) är ett centralt koncept. Datorspel kan använda andra sätt att 

skapa miljö och känslor än vad film och TV kan, detta tack vare embodiment hos kognition och 

genom handlingen att spela. Länken gör det möjligt att aktivt manipulera det som är synligt på 

skärmen, och möjliggör konkreta motoriska handlingar att förlängas in i och påverka den visuella och 

auditiva världen. Den beröringsmotoriska/kinestetiska länken mellan en spelare och ett Game Ego är 

den primära basen för att identifiera sig med Game Egot (Wilhelmsson, 2001).  

 

 

”Spelaren är inte enbart en observatör av världen utan en deltagare inuti världen. Att spela är att 

vara.” (Författarens översättning, Wilhelmsson, 2001, s. 254). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som används i studien och även motivation varför just dessa 

metoder valts för att besvara frågeställningen. Inledningsvis beskrivs hur deltagarna valdes ut, 

därefter förklaras den valda undersökningsansatsen och teoretiska ansatsen, följt av 

datainsamlingsmetoderna observation och intervju. Kapitlet avslutas med att beskriva 

analysmetoden, det valda fokusområdet och etiska ställningstaganden som behöver beaktas i 

studien.  

3. 1 Deltagare 

Designen är vad man kallar en purposeful sampling (Patton, 2002), som innebär att man har ett 

avsiktligt urval av deltagare. De sju deltagande eleverna valdes ut i samarbete med förskollärarna 

som visste elevernas olika spelvanor och eventuella skillnader i språkbruket. Detta för att kunna se 

på spelet som är i fokus från olika perspektiv och om det kan användas av en bred målgrupp med 

olika förkunskaper. De förskollärare som valdes för intervju var två kvinnor, varav en är talpedagog. 

Talpedagogen är den person som oftast sitter med eleverna när de spelar det valda spelet och 

besitter därmed mycket information om hur spelsessionerna brukar gå till, och båda lärarna kan ge 

djupgående information om elevernas språkinlärning.  

3. 2 Undersökningsansats 

Studien är en kvalitativ fallstudie som innebär en fördjupning av enstaka fallstudier där forskaren 

försöker beskriva varför och hur saker sker och tolka detta utifrån kontexten och sammanhanget 

(Patton, 2002). Eftersom studien har en situerad, förkroppsligad och distribuerad ansats är valet av 

etnografisk fältstudie en väl fungerande metod. Då målet inte bara är att få reda på vad människor 

tänker och känner utan även se på kroppens roll, hur eventuella verktyg används och även 

sociokulturella aspekter, krävs observationer i den naturliga miljön för att se hur studieobjektet 

fungerar i sin verkliga kontext. Under observationen förs fältanteckningar över vad som sker när 

barnen spelar spelet som stöd för minnet, vilka efteråt renskrivs och analyseras. Eftersom det kan 

vara problematiskt att veta varför barn gör som de gör, och även att veta om de själva är medvetna 

om anledningen till deras handlingar, kan det vara viktigt att under observationen försöka få chansen 

att fråga små frågor för att försöka få djupare förståelse i varför de gjorde det valet de gjorde.  

Studien valdes att utföras utifrån ansatserna situerad-, distribuerad- och embodied kognition då 

studier (till exempel Rambusch, 2011; Wilhelmsson, 2001) visar att gameplay inte kan studeras utan 

att ta hänsyn till kroppen, miljön och sociokulturella aspekter. Situerat lärande visar hur barn lär sig 

via kontext, i miljön de befinner sig. Verktyg i olika former har också stor påverkan och undersöks 

utifrån de valda teoretiska ansatserna.  

3. 3 Observation 

Patton (2002) skriver att syftet i första hand hos observationsdata är att beskriva miljön som 

observeras, de händelser som utspelads i den miljön, människorna som deltar i dessa händelser, och 

betydelsen av det som observerades utifrån den som observerades perspektiv. Fältstudier sker som 

namnet antyder ute på fältet, där forskaren observerar deltagarna i deras naturliga miljö. Det syftar 

till omständigheterna av att befinna sig i en pågående social miljö med syfte att göra en kvalitativ 
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analys av den miljön (Patton, 2002). Patton (2002) beskriver flera fördelar forskaren får genom att ha 

direkt personlig kontakt med miljön som observeras. Bland annat ger direkta observationer bättre 

förståelse för kontexten där människor interagerar, och att förstå kontextens betydelse är 

grundläggande ur ett holistiskt perspektiv. Att undersöka ur ett holistiskt perspektiv innebär att 

forskaren vill se helheten av ett fenomen. Det innebär att helheten ses som ett komplext system som 

är större än summan av de olika delarna. Till exempel är tre streck endast tre streck innan man sätter 

ihop dem och bildar en triangel – de bildar en ny helhet (Patton, 2002).  

Förstahandserfarenhet med en miljö ger även forskaren möjlighet att se saker som människorna i 

miljön omedvetet missar på grund av rutin. För att någon ska kunna ge information vid en intervju 

krävs det att personen är medveten nog för att bidra med önskad information. Deltagare i ett socialt 

systems rutiner kan ta dessa så mycket för givet att de inte längre är medvetna om viktiga aspekter 

som då endast blir synliga för en observatör som inte är förankrad i dessa rutiner (Patton, 2002). En 

observatör kan även lägga märke till saker som ingen annan lagt märke till. En annan fördel hos 

direkt observation är att forskaren får chansen att lära sig saker som folk kanske inte känner för att 

prata om vid en intervju, till exempel information om känsliga ämnen. Att vara nära människorna i 

miljön ger forskaren möjlighet att sedan använda personlig kunskap vid det formella tolkningsstadiet 

i analysen. Forskarens egna känslor och intryck blir en del av den insamlade data som försöker 

beskriva en miljö och människorna som finns i den (Patton, 2002).  

I denna studie observeras eleverna när de använder det digitala verktyg som är studieobjektet. Att 

observera barnen vid användandet är mycket viktigt och speciellt då denna studie har en situerad 

ansats som grund, och kroppens och miljöns roll har stor inverkan på barnens kognition och lärande. 

Det är även viktigt att kunna observera eventuella sociokulturella aspekter och eventuellt 

användande av verktyg som stöd eller avlastning för barnens kognition. Vid observation kan vi se hur 

snabbt barnen lär sig problemlösning och hur snabbt de kan lära sig att ta alternativa vägar för att nå 

sitt mål. Vi kan även observera om spelen sätter ord och begrepp i ett sammanhang som gör det lätt 

och motiverande för eleven att lära sig.  

3. 4 Intervju 

När vi intervjuar en person är syftet att försöka se saker ur den personens perspektiv. Intervju 

används för att ta del av information som vi inte kan direkt observera, då faktum är att vi kan inte 

observera allt (Patton, 2002). Vi kan inte observera känslor, tankar och intentioner. Vi kan inte heller 

observera beteenden som skett tidigare och situationer som hänt i forskarens frånvaro. Detta är 

saker som vi måste fråga personer om. Vid kvalitativa intervjuer utgår man ifrån att andra personers 

perspektiv är meningsfulla, möjliga att förstå och möjliga att göra tydliga.  

Eftersom denna studie behandlar väldigt unga barn sker inte intervjuer med barnen på samma sätt 

som med vuxna. Frågor kan ställas till barnen under tiden de spelar om det känns som att barnet är 

motiverat att svara på enklare frågor. Men intervjuerna sker först och främst med förskollärare och 

talpedagog. Detta för att få fram information som inte kan observeras. Förskollärarna kan bidra med 

viktig information till studien gällande vad de vill få ut av barnens språkinlärning om de anser att 

digitala verktyg kan uppfylla detta. Intervjuerna i studien är så kallade semistrukturerade intervjuer 

där frågorna är skrivna i förväg med möjlighet att ställa följdfrågor, och alla informanter får samma 

frågor och frågorna har öppna svarsmöjligheter (Patton, 2002). 
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Vid intervjuerna används ljudinspelning som verktyg för att ha tillgång till den fulla informationen då 

all information som sägs kan vara svårt att hinna med att skriva ned. Efteråt transkriberas 

intervjuinspelningarna.  

3. 5 Analysmetod  

En målmedveten sökning efter litteratur för området görs i början av studien med syfte att få ihop 

relevant information och kunskap och för att föra samman information ifrån olika perspektiv. Utifrån 

denna litteratur framkom ett problemområde som resulterade i den angivna frågeställningen: Kan 

datorspel användas som stöd vid språkinlärning hos förskolebarn och i så fall på vilket sätt och i vilka 

situationer? När observationer och intervjuer utförts jämförs resultaten med vad som framgått i 

litteratursökningen i Kapitel 2 – Bakgrund (se figur 4). Detta för att se om denna studies resultat 

överensstämmer med tidigare studier och på så sätt öka validiteten hos resultatet, eller om fenomen 

observeras som inte tas upp i den teoretiska bakgrunden. Denna teoretiska bakgrund har fungerat 

som stöd för att veta vad som är önskvärt att observera vid observationerna och även vad som är 

viktigt att fråga efter i intervjuerna. Om resultat framkommer som inte finns med i denna 

litteratursökning kan dessa vara intressanta för vidare studier. Metoden går därför ut på att försöka 

hitta mönster där fenomen kan identifieras både i litteraturen och i antingen observationerna eller 

intervjuerna, eller i vissa fall båda metoderna. Det kan som tidigare nämnt även vara av intresse att 

identifiera eventuella avvikelser som kanske observeras men inte tas upp i litteraturen, eller som 

finns beskrivet i litteraturen men inte kan identifieras i fallstudien. De studier som hittats i 

litteratursökningen som behandlar gameplay och situerad kognition har inte fokuserat mycket på 

lärande spel, och de studier som har behandlat lärande spel har oftast fokuserat på äldre barn. 

Därför är det relevant att jämföra resultat från tidigare studier för att få fram resultat från en 

kombination av dessa ramverk och områden. 

 

Figur 4. Illustration som beskriver analysmetoden. 

3. 6 Fokusområde 

I denna studie behandlas ett objekt, vilket är ett datorspel som heter Klura ut och är en produkt av 

Allemansdata (www.allemansdata.se). Detta verktyg valdes då det är det datorspel som används 

främst i utbildningssyfte på förskolan. Eftersom Klura ut används bland annat för att bredda deras 

ordförråd, lära dem nya ord, räkna och även spatiala förhållanden som över, under, bredvid och så 

vidare, passade det bra som studieobjekt för att besvara frågeställningen. Förskolan har andra spel 
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som barnen spelar men de ingår i ”den fria leken” där barnen sitter i grupp och löser problem 

tillsammans, eller ensamma på eget bevåg och spelar. Då fokus i denna studie ligger på 

språkinlärning valdes detta verktyg som har som mål att främja språkinlärningen.  

“Klura ut innehåller nio lekfulla aktiviteter där eleven kan välja olika alternativ att 

träna på, sammanlagt 58 övningar. Eleven lär sig färg och form, djur och natur, fordon, 

vad som hör ihop, bokstäver, siffror, antal, ordningstal samt begrepp som t.ex höger, 

vänster, i, på, överst, nederst, mellerst, bakom, framför, före, efter, först och sist.” 

(www.allemansdata.se) 

Klura ut används för att bredda barnens vokabulär, där de lär sig nya begrepp och ord. Men det 

hjälper även barnen att lära sig spatialt tänkande, och de spatiala förhållanden är ett steg till att 

hjälpa barnen att forma en slags världsuppfattning i och med begrepp som bakom, framför, överst 

och så vidare.  

I början skulle två kunskapsspel studeras, men vid närmare anblick av de två spelen drogs slutsatsen 

att båda spelen inte behövdes. Klura ut behandlade en mer bred skara ämnen som är kopplat till 

språkinlärning, och innehöll allt som önskades observera. Detta spel var rekommenderat av flera 

talpedagoger och används även för lite äldre barn på särskola, och talpedagogen hade blivit tipsad 

om detta spel på utbildningen hon studerade. Därför gjordes valet att endast fokusera på spelet 

Klura ut. 

 

3. 7 Etiska ställningstaganden 

Graziano och Raulin (2013) skriver att varje forskare måste vid varje forskningsprojekt göra 

genomtänkta bedömningar av hur forskaren bäst kan bidra till forskning och mänskligheten. Det är 

varje forskares personliga ansvar att utforma och utföra sitt arbete så att det förbättrar både den 

vetenskapliga förståelsen och den mänskliga välfärden – det vill säga att behandla forskningen på ett 

etiskt bra sätt. Detta görs genom att skydda de som deltar i forskningen och genom att genomföra 

och rapportera forskningen korrekt och ärligt.  

I denna studie skyddas deltagarna genom total anonymitet. Förskolan, förskollärarna och barnen är 

alla helt anonyma. Alla deltagare får själva välja om de vill delta i studien, både lärarna och eleverna, 

och de kan avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. Eftersom studien behandlar 

minderåriga barn så har även målsmän informerats så att de har möjlighet att välja om deras barn 

ska delta i studien. Forskningsanalysen och resultaten som framkommer genom studien kommer att 

rapporteras korrekt och ärligt. 

http://www.allemansdata.se/
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4 Genomförande 
Eftersom etiska aspekter är viktigt att beakta i forskning och studien behandlar minderåriga barn, var 

det viktigt att informera föräldrarna om studien som skulle genomföras. Ett informationsblad (se 

bilaga 2, observera att titeln har ändrats sedan informationsutskicket gjordes) som förklarade syftet 

med studien skickades till förskolan i förväg så att föräldrarna hade tid på sig att ta del av 

informationen. Detta gav även förskollärarna mer information om vad det var som skulle ske när 

studien utfördes och i vilket syfte den görs. I informationsbladet framgick det att alla försäkrades 

anonymitet och om föräldrarna av någon anledning inte ville att deras barn skulle delta i studien 

hade rätt att säga till om detta i förväg. 

Studien utförs på en förskola i norra mellansverige. Förskolan är en musikförskola och där går barn i 

åldrarna 1-5 år. Förskolan har två avdelningar, en med barn från 1-3 år, och en annan med barn på 3-

6 år. Deras vision är bland annat att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva 

utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling och att alla ska få känna delaktighet, 

eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling och inlärning. Genom att arbeta med 

en musikprofil får inte barnen endast möjlighet att utvecklas inom sång och musik, utan även 

utveckla det sociala samspelet och ökad språklig medvetenhet. 

Den aktuella förskolan använder bland annat teknik som stöd för barnens inlärning. Mycket fokus 

ligger på språkinlärningen och på förskolan arbetar förutom förskolelärarna även en utbildad 

talpedagog. Förskolan använder en rad olika spel, både till dator och till surfplatta, dock är 

surfplattan relativt ny och har inte använts i lika stor omfattning som datorn. Spelen som används på 

förskolan benämns både som ”kunskapsspel” där studieobjektet omfattas, och även ”lekspel.” 

Förskolan är uppdelad i två avdelningar och dessa ligger i olika byggnader. I byggnaden studien utförs 

finns kontor för förskollärarna, två lekrum och köket. Utanför finns en stor gård med lekplats. Datorn 

står inne i köket (se bild 1 nedan) där en dörr leder ut till kapprum och en annan dörr leder till det 

ena lekrummet. När barnen ska spela spel enskilt stängs dörrarna så att det blir mer lugn och ro och 

lättare för barnet att koncentrera sig. Under observationerna satt observatören snett bakom eleven 

för att kunna se både aktiviteten på skärmen och eleven samtidigt. Detta är viktigt för att observera 

kroppsliga aspekter så som gester, miner och liknande. Förskolläraren stod för mesta dels bakom 

eleven under sessionen.  
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Bild 1. Miljön. Köket där barnen sitter då de spelar datorspel. 

 

4. 1 Praktiskt genomförande 

Detta delkapitel presenterar det praktiska genomförandet av studien. I studien observerades 

sammanlagt sju elever i åldrarna 4-6 år, men de var olika deltagagande vid spelandet. Det var fyra 

pojkar och tre flickor. Två barn observerades enskilt, med bara det aktuella barnet, förskolläraren och 

observatören i rummet. En observation skedde med två flickor, förskolläraren och observatören. En 

observation skedde med tre barn som satt vid datorn samtidigt, och dessa två gånger var inte 

dörrarna stängda så barn och vuxna kunde komma och gå in i rummet under tiden för observation. 

Detta var medvetna val eftersom fältstudier ska ske i den naturliga kontexten, och på en förskola 

förekommer alla dessa olika scenarier.  

4.1.1 Observationer 

Observationerna utfördes under tre arbetsdagar. Barnen informerades om att observatören var där 

för att titta när de spelade på datorn. Ingen frågade närmre om varför observatören skulle sitta med 

när de spelade och ingen verkade störas märkbarn av det. Inget barn protesterade när förskollärarna 

frågade om de ville spela dator trots att de i vissa fall gjorde något annat vid tidpunkten av förfrågan. 

Någon av förskollärarna var med under majoriteten av tiden vid observationerna, utom vid korta 

stunder. Vad som observerades antecknades noga i form av fältanteckningar. Fältanteckningar bör 

enligt Patton (2002) vara så beskrivande som möjligt vilket eftersträvades. Det som antecknades var 

beskrivningar av vad som observerades, både aktiviteten på skärmen och runt omkring, vad eleverna 

sa och vad lärarna sa. 



24 
 

Det som observatören tittade efter var bland annat tecken på situerad, distribuerad och 

förkroppsligad kognition. Det var inte endast intressant att se vad som utspelade sig på skärmen, 

utan även se elevernas rörelser och ansiktsuttryck – allt från pekande till kroppshållning till 

känslouttryck i ansiktet. Förutom detta ville observatören se elevernas eventuella användande av 

olika typer av verktyg som är starkt kopplat till distribuerad kognition. Tecken på både högnivå, 

lågnivå och kontextnivå som Rambusch (2011) skriver om hos situerat lärande var önskvärt att 

observeras, och även om det gick att se tecken på skapande av Game Ego som Wilhelmsson (2001) 

beskriver. Något annat som är intressant att observera för studiens syfte är elevernas engagemang 

vid spelsessionen, hur långvarig är denna och var krävs för att behålla elevernas intresse. Det var 

även viktigt att observera barnen i olika sammanhang, till exempel vissa fall då de sitter som ensam 

elev i lugnt miljö, och även där de sitter två och två eller i grupp. Detta eftersom studien vill svara på i 

vilka situationer och på vilket sätt digitala verktyg eventuellt kan leda till lärande.  

Under dag ett genomfördes första observationen tillsammans med talpedagogen. Denna elev hade 

aldrig spelat spelet förut vilket gjorde att observatören fick se spelet användas ur ett 

förstagångsperspektiv.  

Dag två gjordes två observationer varav en elev hade spelat spelet förut och en annan spelade för 

första gången. När observationerna var klara renskrevs fältanteckningarna på plats medan minnet 

fortfarande var färskt då det är svårt att hinna med att skriva ner alla detaljer i fältanteckningarna. 

Dag tre skedde resterande observationer i grupp med barn som tidigare hade spelat spelet. Detta 

gjordes för att utöver att se kroppens roll vid spelandet, hur barnen interagerar med miljön, 

förskolläraren och tillgängliga verktyg, och även att få se hur barnen interagerar med varandra och 

eventuellt använder varandra som sociala verktyg vid spelandet.  

4.1.2 Intervjuer 

Vid intervjun ställdes frågor som kan hjälpa till att svara på frågeställningen, bland annat vilka 

färdigheter som förskolan är ute efter att lära barnen i språksammanhang och vilken pedagogisk 

grundsyn som är tänkt att stödjas med spelet. Denna information behövs för att sedan försöka 

kartlägga om verktyget stödjer de önskade färdigheterna som eftersöks av förskollärarna. Eftersom 

studien även vill ta reda på i vilka situationer lärande sker i samband med spelandet, och på vilket 

sätt, ställdes frågor där förskollärarna kunde beskriva särskilda situationer eller sammanhang där de 

kan se att inlärning verkar ske. Förskollärarna fick även frågor om barnens motivation gällande 

spelandet, om det till exempel krävs ett yttre belöningssystem eller om spelen i sig bidrar till verklig 

motivation. Se bilaga 1 för fullständiga intervjufrågor.  

De två förskollärarna intervjuades enskilt. Vid intervjuerna fick förskollärarna information om att en 

ljudinspelning skulle göras under intervjun för att underlätta att få med alla detaljer, men att ingen 

annan skulle höra ljudupptagningen. De informerades om att den behövdes endast för att få en 

bättre flytande intervju utan avbrott för anteckningar som tog tid, och för att underlätta för minnet 

att ha allt inspelat. Detta var inget problem för någon av dem. Förskollärarnas kontor fungerade som 

plats för intervjuerna då det ansågs som bästa miljön där det var lugnt och avslappnat. Svaren från 

de olika lärarna jämfördes sedan för att se om det finns överensstämmelse mellan svaren eller om de 

går isär. Är svaren likadana anses validiteten större och mer vikt kan läggas på den informationen.  
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4.1.3 Databearbetning 

Efter dag två lånades spelet med hem för att ta skärmdumpar/print screens från de olika övningarna 

som presenteras i kapitel 5 i denna rapport. Nästa steg var att renskriva resterande fältanteckningar 

från observationerna, och ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades. Framträdande 

mönster eftersöktes både i intervjuerna och i observationerna, där eventuella motsägelser eller 

samstämmigheter önskades lokaliseras. När detta var gjort jämfördes den framkomna informationen 

med den teoretiska bakgrunden som tagits fram i kapitel 2 i denna rapport.  
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5 Analys  
I detta kapitel presenteras analysen av studien. Inledande beskrivs vad som framkom i intervjuerna 

med vissa utvalda citat och därefter vad som framkom utifrån observationerna.  

5. 1 Intervju 

Spelen som används i allmänhet på förskolan har oftast valts på grund av tips från till exempel andra 

förskolor, och ibland har det chansats när ett spel beställts och det har visats sig vara bra. Är det 

något speciellt de har varit ute efter så har de beställt ett spel som behandlar just det. Det framkom i 

intervjuerna att verktyget Klura ut har valts på grund av tips från en talpedagogutbildning som en av 

förskollärarna gått, då det är ett spel som många specialpedagoger hade använt innan. Verktyget har 

i första hand visat sig vara bra för elever när det kommer till problem med till exempel att lära sig nya 

begrepp. Verktyget används även mycket i särskola, och ibland framgår det att elever som är typiska i 

sin utveckling tycker att spelet kan vara lite för enkelt. Det som beskrivs som väldigt positivt med 

verktyget är att det är uppdelat i olika bitar. Detta gör att om personalen vet vad ett barn har svårt 

för behöver de inte lägga lika mycket tid och energi på de andra bitarna. Har ett barn till exempel 

grammatiska svårigheter kan övningarna med prepositioner väljas, och eleven behöver inte sitta och 

träna på till exempel färg och form. 

”Det handlar ju om bitar. Vissa är ju matematiska delar där, vissa är prepositioner, vissa är färg och 

form. Så du kan ju välja. Vissa har problem på alla områden, och vissa utav de här barnen kanske 

bara behöver ’ja jag har bara grammatiska svårigheter, ja men då tar vi prepositionerna i den här 

delen’ och så väljer man den biten. Men du kanske inte har problem med att se färger, form eller 

antal. Så du behöver inte följa hela, utan du väljer bitar.” - Förskollärare 

De färdigheter som det är tänkt att barnen ska lära sig med verktyget är språkkunskaper som det 

tillhandahåller: grammatik, färg, form, prepositioner, antal med mera. En annan färdighet som 

nämns i intervjun är även att lära sig använda tekniken, träna sig motoriskt med musen till exempel 

för att kunna det till senare.  

När barnen sitter tillsammans uppfattas som en sådan specifik situation när datorspelet verkar stödja 

språkinlärningen, för att det uppmanar till kommunikation barnen emellan, och även när de sitter 

tillsammans vuxen och barn. Att vikten av att kommunikation och dialoger inte får bli bortglömt 

betonas i intervjun, att lärarna inte ska gömma sig tyst bakom eleven när denne spelar. Vid 

språkträningen när barnen spelat spel kan det märkas efteråt att de uppfattat något nytt begrepp 

och att lärarna sedan hör att de använder det ordet i sitt tal.  

”De uppfattar olika begrepp när de har spelat någonting, lärt sig nya ord. Och så hör man sen att de 

använder det.” - Förskollärare 

Vid frågan om hur mycket tid som riktas mot språkinlärning på förskolan framgår det tydligt att det är 

en väldigt stor del. Det är medvetet att de försöker få dem att prata och lära sig att uttrycka sig. 

Sången och musiken, naturkunskapen, mattematiken, utevistelserna, den fria leken – allt ska ha en 

positiv inverkan på och påverka språket.  Av denna tid är det inte mycket tid som går åt till att barnen 

spelar datorspel, utan största delen läggs på konversationerna, till exempel när de sitter och äter 

eller har samling. Det beskrivs dock att det kan gå i perioder. Lärarna styr väldigt mycket när och hur 

mycket som spelas, och det blir främst barnen som är på förskolan på heltid som kan få de chanserna 
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till exempel på morgonen innan frukost eller på eftermiddagen. Under resterande dagen ägnas tiden 

till annan typ av språkinlärning så det anses ändå inte som att barnen missar något, för de får träna 

med hjälp av andra tekniker. Så datorspelandet beskrivs vara en del i språkinlärningen på förskolan, 

men inte alls huvuddelen.  

När det gäller hur speltiden distribueras tillräckligt så är det oftast flera korta stunder som gäller, ofta 

på morgonen innan frukost eller på den fria leken. Om barnen får välja själva kan de sitta längre 

stunder, att de blir fängslade, men i vissa fall beskrivs det som att de blir nöjda och inte orkar mer 

och går därifrån självmant. Hur långa sessionerna är beror ibland på hur trycket är från kamraterna – 

hur många som står på kö och vill spela. Sessionerna beskrivs som att de ibland är 

femminutersperioder, och ibland blir det upp till femton eller tjugo minuter. Är det stort tryck och 

många som vill spela används en äggklocka för att dela upp tiden och barnet måste lämna över turen 

till ett annat barn när klockan ringer. Barnen tar ofta egna initiativ till att spela datorspel, dock är det 

oftare mer lekspelen som finns de vill spela än kunskapsspel som Klura ut, även om det beskrivs som 

att de tycker att det är roligt med. Dock är det inte spelet de i första hand frågar efter.  

Datorspelen beskrivs som en morot, något som kan vara belöning efter övrig språkträning och det 

krävs ingen yttre belöning för att barnen ska vilja spela datorspel. Men om kunskapsspel hade 

prioriterats mer som ett komplement till språkträningen än det gör, hade de kunnat söka efter fler 

och bättre datorspel och studiematerial. Dock finns uppfattningen bland lärarna att datorspel 

försvinner mer och mer och det börjar bli mer ipads och andra surfplattor med olika appar nu istället, 

och att till exempel den här musträningen inte behövs på samma sätt längre, på grund av att det nu 

blir och mer touchskärmar.  

”Förut skulle man ju få in den här musvanan hos barnen, Pippi Långstrump är ett sånt spel, man bara 

klickar och klickar så händer det grejer. Inte så mycket övningar utan mer bara ett klickande just för 

att få in musvanan. Nu kanske man ska släppa det, nu behövs inte musvana för nu är det så mycket 

touch.” – Förskollärare 

5. 2 Observation 

Detta delkapitel presenterar vad som observerades i studien. Observationerna presenteras i samma 

ordning som de observerades på plats och bilder i form av skärmdumpar visar hur de olika 

övningarna ser ut.  

5. 2. 1 Observation 1 

I den första observationen finns endast observatören, läraren och eleven i rummet. Pojken ska göra 

en övning med en karamell och burk. På skärmen visas två olika bilder där karamellen ligger på olika 

platser i förhållande till burken, antingen på, under, bakom, framför, bredvid eller i burken (se bild 2). 

Rösten i spelet frågar till exempel ”Vilken karamell ligger bredvid burken?” och eleven ska klicka på 

den bild som överensstämmer med detta. Pojken klarar alla bilder utan hjälp utom en då han blir 

osäker och frågar ”Den?” medan han håller muspekaren över bilden som han tror att det är. Pojken 

ville även ta bort musmattan från bordet då han tyckte att den var störande när han försökte styra 

musen. När pojken inte hörde vad rösten sa, för att han pratade under tiden eller liknande, visar 

läraren att det finns en bild på en högtalare uppe i högra hörnet, där han kan klicka för att höra vad 

rösten sa igen. Denna funktion utnyttjar han sedan några gånger under spelet gång. 
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Bild 2. Övning med karamell och burk. 

Vid nästa övning står fem clowner i rad och ska komma in på cirkusen (se bild 3). Rösten frågar 

”Vilken clown står sist i kön?” och eleven klickar rätt på en gång. Sedan frågar rösten istället ”Vilken 

clown har plats fem i kön?”  Vilket alltså är samma clown som står sist. Eleven blir osäker på från 

vilket håll han ska börja räkna ifrån, han vet inte vilken ände plats fem är på men förstår att det är 

någon av clownerna i kanterna. Läraren får visa att ”Det här är clown nummer ett, detta är två och så 

fortsätter det så.” Då klickar han på rätt clown. När rösten frågar ”Vilken clown står mellan den gula 

och den lila clownen?” blir han lite osäker först men när han väl fått rätt en gång klarar han liknande 

övningar utan problem sedan.  

 

Bild 3. Clowner i kö. 
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Vid nästa övning ska symboler räknas som är aningen pepparkakor, knappar eller nyckelpigor och 

sedan ska han välja en siffra mellan 1-10 vilken som är rätt antal (se bild 4). Eleven räknar varje 

symbol högt och klickar även med musen på varje symbol samtidigt som han räknar högt. Han har 

dock svårt att se på en gång vilken siffra som stämmer överens med rätt antal han precis räknat till, 

och behöver även räkna rutorna med siffror från vänster till höger, för att klicka på rätt siffra. När det 

kom upp nio knappar klarade han att lista ut hur många det var på tredje försöket. När barnet hade 

fel hjälpte läraren till genom att räkna högt med barnet och peka på varje symbol samtidigt som de 

räknade tillsammans. Pojken klickade även då med musen på varje symbol när de räknade 

tillsammans. När det var tre eller färre symboler såg han på en gång hur många det var utan att 

behöva räkna på samma sätt som innan. När det sedan kom upp nio nyckelpigor sa han ”Det är lika 

många som det var förut.” Detta kan tolkas som att han syftade på när det var nio knappar som han 

fick räkna om tre gånger. Så han visste inte hur många nyckelpigor det var i antal men han såg på en 

gång att det var lika många som det hade varit knappar någon spelomgång innan.  

 

Bild 4. Räkna symboler och klicka på rätt siffra. 

När han skulle para ihop symboler med siffra i form av ett memoryspel, gick det snabbare och bättre 

än övningen innan – även om principen var densamma. Dock var det max 5 symboler på korten nu 

(se bild 7) istället för 10 som var maximalt antal på övningen innan. När han spelat memoryspelet 

några gånger sa han ”Nu vill jag göra något svårare.” 

Vid nästa övning skulle han para ihop två bilder som hör ihop, till exempel en bild på ögon och en bild 

på glasögon. En bild på en ost och en bild på en osthyvel, en bild på pengar och en bild på plånbok. 

Han hade svårt att förstå sambandet mellan bilden på pengar och plånbok för att rösten i spelet sa 

”portmonnä.” Läraren förklarade att portmonnä är samma sak som plånbok. Pojken hade svårt att 

förstå detta men i och med att det nu var de enda två bilderna kvar på skärmen klickade han och 

klarade övningen. Efter att han gjort den övningen sa han återigen ”Hitta något svårare.” följt av ”Jag 

tycker att bokstäver är svårt.” 
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Han valde dock en färgövning själv, och ville fortsätta. Han tog en övning där man skulle para ihop en 

hel frukt med en delad frukt. Till exempel en hel apelsin med en halv apelsin. Han hade inga 

märkbara svårigheter med detta efter att läraren fått förklara för honom vad han skulle göra. Efter 

detta valde läraren en övning med bokstäver då han själv hade sagt att han tyckte det var svårt. 

Övningen visade tre bokstäver och tre bilder som alla började på en av de respektive bokstäverna. Till 

exempel en citron skulle paras ihop med ”C”. Om eleven klickade på bokstaven sa rösten hur 

bokstaven låter i början på ordet. Rösten sa alltså inte C [SE] utan istället så som det låter vid uttal [S] 

eller [K] beroende på om det var framför mjuk vokal, hård vokal eller konsonant. Eleven hade lite 

problem med detta moment och verkade mest klicka och chansa. Läraren sade till honom att klicka 

på bilden på bokstaven igen så han fick höra ljudet, och även förskolläraren härmade ljudet flera 

gånger högt. Tryckte han på fel, till exempel om han parade ihop bokstaven C med bilden på en kanin 

sa hon ”Lyssna hur bokstaven låter ”S”, då blir det ju ’Sanin!’, det låter väl inte rätt?” Efter ett tag fick 

han alla rätt men sa ändå att det var för svårt och att han inte ville spela mer. 

5. 2. 2 Observation 2 

Första övningen flickan skulle göra behandlade cirklar i olika färger (se bild 5). Rösten säger ”Hitta en 

gul cirkel” och hon ska klicka på den gula cirkeln för att få rätt. Hon hade inga problem med att hitta 

rätt cirkel, men hade däremot lite problem med musen och hade svårt att styra och klicka på ett 

smidigt och snabbt sätt. Hon blev väldigt exalterad och glad när hon gjorde rätt, och studsade på 

stolen. När hon en gång klickade fel sa hon ”Det blev ett kryss där, det var fel.” När förskolläraren 

förklarar för henne att hon kan klicka på bilden på högtalaren uppe i högra hörnet för att höra igen 

vad rösten sa, försöker hon först trycka på skärmen med fingret, men verkar inse sitt misstag själv 

och tar musen och klickar med muspekaren istället. 

 

Bild 5. Former och färg, eleven ska klicka på rätt färg. Vid rätt svar ges mynt som belöning. 

När läraren säger att hon ska få prova olika former och att ”det är lite svårare” så blir flickan återigen 

exalterad och glad, hon skrattar och studsar på stolen. Sedan får hon göra sammansatta färger, till 
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exempel en gul cirkel i en röd kvadrat. Bilden visas överst bredvid clownen och hon ska välja ett 

alternativ av fyra som är lika som bilden som visas. Detta klarar hon bra och intressant är att enda 

gången hon gör fel på övningen är när det är en blå cirkel i en blå kvadrat – rutan blir alltså helblå (se 

bild 6). Då väljer hon en tvåfärgad symbol ändå.  

 

Bild 6. Sammansatta färger. 

Efter cirka fem minuter av spelande börjar hon hålla musen mer riktigt efter att läraren visat hur hon 

kan hålla för att hon lättare ska kunna klicka. När hon väl lärt sig detta går det smidigare för henne 

att styra musen och klicka där hon ska. Hon förstår även att bilden inte blir markerad om hon är för 

snabb med att klicka, så hon klickar på den igen tills hon ser att den är markerad. Vid memory är det 

lite fördröjning då ett korrekt par måste försvinna innan eleven kan klicka på nästa par, annars blir 

inte bilden markerad. Samtliga barn var för snabba med att börja klicka på nästa men alla förstod 

också att bilden då inte blev markerad och försökte igen.  

När hon ska göra memory med antal, (upp till fem symboler, som beskrivs i observation 1, se bild 7 

nedan) går det förvånansvärt snabbt och hon verkar inte behöva räkna utan verkar istället ”se” 

snabbt vilka som är lika. Hon gör bara något enstaka fel när hon var snabb med att klicka. Efter ett 

tag hörs det dock att hon säger tyst för sig själv ”fyra” när hon klickar på en bild med fyra 

nyckelpigor, och letar sedan upp parbilden. Detta visar att hon visst räknade tyst för sig själv hur 

många som var på bilden och kollade alltså inte endast vilka bilder som såg lika ut. 
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Bild 7. Memory med antal där två bilder med samma antal ska paras ihop. 

5. 2. 3 Observation 3  

Två flickor sitter vid datorn, en flicka spelar och en sitter bredvid. Hon är snabb på att hitta rätt på 

färg och form-övningarna. Hon blir väldigt glad när hon ser att hon får mynt som belöning när hon 

gör rätt, pekar på mynten och säger ”Jag får pengar!” Hon är väldigt duktig på att klicka och dra 

saker med datormusen. Hon gör svårare övningar än de andra och tröttnar snabbt när det inte blir 

någon utmaning. Hon verkar mestadels spela för att se vad hon ska få för belöning. Vissa spel visar en 

bild på ett djur eller någon annan figur när de klarat ett antal moment (se bild 8 och 9). Hon blir glad 

när bilderna kommer upp och säger ”Jag fick en kanin!”, ”Jag fick en ponny!”, det verkar bara vara 

belöningen som styr. Hon tackar även ibland datorn högt för belöningen ”Tack för karamellen jag 

fick!” (virtuell karamell i spelet). Flickan bredvid vill hjälpa till ibland och säger att en symbol ska 

”ligga där uppe” men flickan svarar att ”jag kan, jag vet.” Flickan bredvid säger även ofta till flickan 

som spelar att hon är duktig. Även hon förstår snabbt om en bild inte är markerad men till skillnad 

från de andra klickar hon flera gånger snabbt fram till att bilden blir markerad, istället för att vänta 

lite och klicka en gång till som de innan gjorde.  
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Bild 8. Belöning i form av en bild på en gris när en övning är klar.  

 

Bild 9. Belöning i form av en clown och mynt när en övning är klar.  

Även hon gör övningen med clownerna som står i kö till cirkusen och hon klarar allt bra när det är 

frågor som ”Vilken clown står bakom den lila clownen?” och så vidare, men när rösten frågar ”Vilken 

clown står på andra plats?” får hon problem och behöver hjälp av läraren att veta från vilket håll hon 

ska räkna ifrån och läraren räknar högt tillsammans med henne. När rösten sedan frågar vilken clown 

som står på femte plats klarar hon det på första försöket.  

Hon går vidare till en av de svårare övningarna där olika saker ska placeras ut på en hylla. Hyllan har 

tre plan och saker kan ställas antingen till vänster, i mitten eller till höger på varje plan - alltså 9 olika 
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möjligheter (se bild 10). Rösten säger ”Ställ ljusstaken längst upp till vänster” och eleven frågar vad 

som är vänster. Läraren visar inte på hyllan på skärmen men med sina armar på sidan om eleven att 

”här borta är vänster” och ”här borta är höger.” Efter detta placerar hon alla saker helt korrekt på 

hyllan, hon behöver aldrig fråga igen vad som är höger eller vänster. 

 

Bild 10. Övning där eleven ska placera saker på olika platser i en hylla. 

Efter detta blir det övningen med karamellen och burken och även detta klarar hon snabbt. Flickan 

bredvid försöker lägga sig i lite men hon lyssnar inte. Nu säger hon ”Nu vill jag inte köra mer när jag 

inte får något” vilket visar på att hon inte tycker att det är värt att spela när hon inte får någon 

belöning när hon gjort rätt, och antagligen att det inte är tillräckligt utmanande. Men hon gör en 

övning till där hon lägger ett pussel med samma princip som att placerar sakerna på hyllan fast det är 

pusselbitar som ska placeras (se bild 11). Flickan bredvid upprepar vad rösten säger varje gång den 

berättar vart pusselbiten ska läggas, men det verkar vara mer för hennes egen skull än för att berätta 

för flickan som faktiskt spelar. Detta verkar flickan tycka är lite roligare eftersom det blir som en slags 

belöning när bilden är färdigbyggd och hon behöver ingen påminnelse vid denna övning vad som är 

höger och vänster. 
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Bild 11. Övning med pussel. 

5. 2. 4 Observation 4 

Tre pojkar sitter vid datorn - en spelar och två sitter bredvid. Efter ungefär halva tiden kommer även 

en flicka och ansluter sig till gruppen. Han börjar med en övning som liknar karamellen och burken, 

fast det är en fjäril och blomma istället. Rösten frågar till exempel ”Vilken fjäril sitter 

på/bakom/framför/under/bredvid blomman?” Kompisarna hjälper till och pekar. Läraren säger till att 

pojken som spelar måste få försöka själv också. Han har inga problem att klicka och styra musen. Han 

klarar denna övning utan problem och sitter mest tyst under tiden.  

Nästa övning är clownerna som står i kö. Ena kompisen pekar på vilken clown han tror är rätt. Han 

börjar viska till pojken som spelar så att läraren inte ska höra. När rösten frågar vilken clown som har 

plats fem i kön får läraren peka och visa från vilket håll han ska börja räkna ifrån. När hon visat detta 

har han inga problem att hitta rätt utan att kompisarna hjälper till.  

Läraren föreslår en ny övning varpå pojken säger ”Inte den, den är för svår för mig.” och läraren 

svarar ”Men då kan ni ju hjälpas åt, är det någon som vet hur man gör?” En flicka som stått bredvid 

ett tag sträcker sig över bordet och pekar och förklarar. Det är en övning med kolumner som de ska 

sortera cirkel, kvadrat, rektangel i rätt kolumn med överensstämmande färg (se bild 12). Flickan 

förklarar hur övningen går till utan att avslöja svaren. De andra pojkarna lyssnar och börjar peka och 

visa var han ska rätta figurerna. Pojken verkar bli lite stressad av att de andra förstår hur övningen 

går till före honom och börjar dra figurer och prova sätta dem i olika rutor vilket ser ut att endast 

vara gissningar. 
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Bild 12. Övning där korrekt form i viss färg ska in i rätt kolumn. 

Efter detta gör han en övning då han ska räkna knappar i en viss färg. Rösten frågar till exempel ”Hur 

många knappar är vita?” På bilden syns både röda och vita knappar. Han räknar med hjälp av musen 

och räknar högt samtidigt. Kompisen bredvid är snabbare och pekar på rätt siffra han ska klicka på 

innan pojken som spelar har hunnit räkna klart.  

Ingen av barnen vid någon av observationerna gjorde siffermemory i någon speciell ordning. Ingen 

började till exempel med att leta upp bilden med endast en symbol på, för att sedan gå vidare till två 

och så utan detta skedde helt slumpvis. Ett mönster som noterades var att många gånger var 1 kvar 

sist - alltså bilderna med bara till exempel en nyckelpiga eller ett hjärta.  
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6 Resultat 
Detta kapitel presenterar det resultat som framkommit i analysen – det vill säga intervjuerna 

och/eller de olika observationerna i relation till det som framkommit i den teoretiska bakgrunden i 

kapitel 2.  

6. 1 Barns språkutveckling 

En pojke hade problem med synonymen gällande ordet portmonnä. Eleven har lärt sig att det en 

människa förvarar pengar i heter plånbok. Läraren fick förklara för pojken att portmonnä och 

plånbok var samma sak, och han klickade då rätt men med viss tveksamhet och faktumet var att det 

nu var de enda två bilderna kvar.  

Det verkar inte finnas några tecken på över- eller underextension när det gäller färglära hos dessa 

elever, i vilket fall inte som visas under denna studie. Det syntes inga tecken på att barn använder en 

färgterm för att beskriva flera färger. Detta kan ha att göra med att alla barnen är fyra år eller äldre 

och redan lärt sig att kategorisera och separera färger och färgtermer. Den enda eleven som hade 

problem gällande färg var flickan i observation 2 när hon skulle göra sammansatta färger.  

Bara en elev gjorde övningen med de hela och de halva frukterna, och då syntes inget tecken på över 

eller underextension. Annars hade detta kunna vara ett typexempel på att ett barn kanske inte tycker 

att en halv citron längre är en citron för att deras mentala bild av en citron är hel, eller tvärtom. 

Eleven hade inte heller något problem med att se skillnad på frukterna. 

6. 2 Piagets utvecklingsstadier 

När det gäller Piagets teori om de fyra utvecklingsstadierna så är barnen i studien åldersmässigt i det 

preoperationella stadiet, men detta kan variera stort beroende på individuella och kulturella 

skillnader. Barnen i förskolan ska närma sig stadiet för de konkreta operationerna där de kan 

resonera logiskt i enkla termer. Enligt Piagets teori så borde spel fungera bättre än att till exempel 

läsa för barn upp till cirka 11-12 års ålder. Detta för att spel bidrar till konkret problemlösning, vilket 

de klarar av när de kommer in i stadiet för konkreta operationer. Läsa är däremot abstrakt, vilket de 

inte klarar förrän de äntrat de abstrakta operationernas stadie. Men även om barn inte fullt kan 

förstå vad deras handlingar leder till för konsekvenser förstår de ändå regler. Barnen i förskoleåldern 

kan lösa problem och lära sig språk via spel, då möjligheten för annan abstrakt problemlösning eller 

inlärning (som till exempel läsning) inte är ett alternativ då de är för unga för att kunna läsa längre 

texter. Andra övningar som är konkreta ”här och nu-övningar” fungerar givetvis också, så som 

analoga lärande spel. 

Vi ser tecken på både egocentriskt och socialiserat tal i observationerna. Eleverna talar både för sig 

själva och med andra. Flickan i observation 2 pratade högt men det verkar inte vara riktat till någon 

speciell åhörare. Som när hon säger ”Det blev ett kryss där, det var fel.” det verkar mer bara vara ett 

konstaterande hon berättar för sig själv och inget hon förväntar sig någon respons till. Pojken i 

observation 1 frågar tvekande ”den?” innan han klickar på en bild och det är en av kategorierna i 

socialiserat tal där han frågar en fråga och förväntar sig ett svar från läraren. Pojken i observation 1 

sa även ”Det är lika många som det var förut.” vid en övning och denna fras verkade inte heller vara 

riktad till någon, det var inget han ville berätta eller tillföra till något samtal utan något han bara sa 

högt utan att bry sig om att någon lyssnade eller att få någon slags respons. Detta kan ses som 
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egocentriskt tal. Sedan använder han sig av socialiserat tal när han säger ”Hitta något svårare.” följt 

av ”Jag tycker att bokstäver är svårt.” Här ger han order som Piaget berättar är en kategori som 

tillhör socialiserat tal, och följer upp med extra informationstillägg om vad han själv tycker är svårt.  

6. 3 Verklig motivation 

När det kommer till Klura uts inbyggda belöningssystem verkade det bara vara två elever som 

reagerade på detta. Varav den ena endast kommenterade att han såg att han fick pengar när han 

svarade rätt, och den andra blev jätteglad. För henne var detta belöningssystem avgörande för att 

hon över huvud taget skulle vilja fortsätta spela - det var detta som drev henne. Andra verkade inte 

bry sig om detta system utan tyckte spelandet i sig var roligt. Enligt lärarna användes spelen som en 

morot för att träna på andra saker, att om de gör andra typer av övningar först kan de få sätta sig och 

spela dator sedan. Detta gäller mest de andra datorspelen som benämns som ”lekspel” där syftet 

inte direkt är att träna språkinlärning (även om kommunikation barnen emellan beskrivs som en 

viktig del i detta). Men utefter vad som kunde observeras verkade barnen tycka att detta spel var 

tillräckligt roligt och motiverande för att vilja fortsätta spela, men något undantag där en elev tyckte 

att det blev för svårt och i något fall för lätt. En av belöningarna som användes var mynt som 

staplades i hög vid sidan av övningen på skärmen ju mer rätt barnet fick.  

Två av barnen ville utmana sig själva och bad själva om svårare uppgifter i spelet. En förklarade till 

och med själv vad han visste att han hade svårt med. Det observerades även att barnen såg på en 

övning, innan de fått förklarat för sig vad de skulle göra att de trodde sig veta att det var för svårt 

eller lagom utmaning för dem. 

6. 4 Situerad kognition, embodiment och distribuerad kognition  

Observationerna visar tydliga tecken på distribuerad kognition, speciellt då språket används som ett 

verktyg vid spelandet. Barnen talar högt med läraren under spelsessionen, men även med sig själva 

då de räknar högt vid övningar som kräver att de ska räkna symboler. Samtliga barn räknade någon 

gång högt under observationerna, majoriteten gjorde detta varje gång de behövde räkna. Det var 

inte bara när barnen behövde räkna som språket var ett tydligt verktyg, utan barnen pratade högt 

även under andra övningar. Många barn upprepade vad rösten i spelet sade – som ett sätt att 

påminna sig själva och antagligen för att komma ihåg vad det är rösten bad dem att göra. Lärarna 

upprepade även de vad rösten sade flera gånger om barnen verkade osäkra. Språket användes även 

som ett självklart verktyg då flera barn spelade tillsammans och kommunicerade för att komma fram 

till rätt svar. Språket användes även som belöning då läraren berömde barnen, barnen berömde 

varandra, eller i ett fall – då barnet berömde sig själv. Vid ett tillfälle fick läraren förklara för en elev 

som inte förstod begreppet portmonnä att det var samma sak som plånbok, vilket gör henne till ett 

socialt verktyg. Vid en övning som finns beskriven i Observation 1 (kapitel 5.2.1) så skulle eleven bara 

ihop en bild och den bokstav som figuren på bilden börjar på. Vid denna övning hördes rösten i 

spelet uttala hur bokstaven låter om barnet klickade på bilden. Till exempel sa rösten [S] om barnet 

klickade på bokstaven C som skulle paras ihop med en bild på en citron. Läraren fick även upprepa 

hur bokstaven låter flera gånger. 

Muspekaren fungerade även denna som ett verktyg för att underlätta och avlasta kognition. När 

barnen behövde räkna flyttade eleverna musen så att muspekaren låg över en symbol och räknade 

sedan denna högt, för att sedan flytta muspekaren vidare mot nästa symbol för att räkna denne. Vid 
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vissa tillfällen klickade barnen även på knappen på musen samtidigt som de räknade, andra höll 

endast muspekaren över symbolen utan att klicka. Men vid båda dessa tillvägagångssätt är det tydligt 

att musen och muspekaren fungerade som ett verktyg för att hjälpa barnen vid räkningen. Här ser vi 

exempel på lågnivå hos situerad kognition, som innebär greppande, pekande, ryckningar och 

liknande motoriska beteenden. Elevernas fysiska kropp är direkt kopplad till världen och uppfattar 

feedback från olika handlingar. Här blir elevernas kognition förlängd genom deras fysiska kropp till 

muspekaren och in i spelvärlden där de pekar med hjälp utav muspekaren istället för direkt med sina 

fingrar. Detta kan även kopplas samman med on-linekognition som är konkret och närvarande, att 

ett verktyg hjälper barnen att räkna (muspekaren) på samma sätt som barn räknar på sina fingrar 

innan de kan räkna med hjälp av off-line kognition, där något inte behöver vara närvarande och 

omedelbart lokaliserat. On-line kognition är beroende av den omedelbara inputen från omvärlden 

(Wilson, 2002).  

Vi ser även tecken på embodied kognition vid spelandet, då speciellt i form av pekande. Läraren 

pekar för att visa på skärmen till exempel var högtalaren sitter som barnet kan klicka på om de inte 

uppfattade vad rösten sa. Läraren pekar även för att förklara uppgifter, till exempel vid övningen 

med kolumnerna som var svår för barnen att förstå genom att bara se på skärmen. Barnen pekade 

även själva med fingret på skärmen, dock inte i samma utsträckning då de oftast använde 

muspekaren för att visa vad de menade. En elev försökte vid ett tillfälle trycka på skärmen när hon 

skulle trycka på högtalaren, istället för att använda muspekaren. Detta tyder på att hon förmodligen 

använt pekskärm vid tidigare tillfällen och ville trycka på skärmen av vana.  

6. 5 Situerat lärande 

När en flicka i Observation 3 (kapitel 5.2.3) ska göra övningen med att ställa saker på en hylla, och 

därmed behöver kunna höger och vänster ser vi tecken på situerad kognition då läraren ställer sig vid 

flickan och visar med sin vänstra arm genom att vifta lite att ”här är vänster” och håller armen på 

vänster sida om datorskärmen och vänster sida om flickan, och även ”här är höger” och visar med 

högerarmen till höger om datorskärmen och flickan. Här ser vi hur kroppen agerar i sin kontext och 

miljö, genom att förklara för barnet hur hon förhåller sig spatialt i rummet. 

Vi ser exempel på de olika nivåerna hos situatedness som Rambusch (2011) skriver om (se kapitel 2.9 

– Digital spelbaserad inlärning och serious games). Förskolan är det första samfund som barn tillhör 

utöver sin familj, och här bildas även egna och nya sociokulturella regler och kontexter som barnen 

måste förhålla sig till. Detta innebär att datorspelande kan skilja sig åt jämfört med hur det utförs 

hemma hos eleven, med andra regler att förhålla sig till. Till exempel används en äggklocka som ställs 

in på en specifik tid som eleven har på sig att spela på den fria leken, och detta är en tid och regel 

som eleven måste rätta sig efter. Även när det kommer till att spela Klura ut som inte räknas som 

”lekspel” så närvarar en lärare under spelprocessen, och ibland även andra elever och aktiviteten är 

social. I vissa observationer med eleverna bad de om att få göra något svårare, och vissa var även 

medvetna om när något var för svårt respektive för lätt för dem. En elev gav själv förslag på vad han 

kunde träna på, då han sa att han tyckte att bokstäver var svårt. Detta visar på att eleverna är 

medvetna om att de befinner sig i en sociokulturell miljö som innebär lärande och utveckling, där 

målet är att eleven ska lära sig nya saker. Allt detta beskriver situatedness på högnivå.  

Den kontextuella nivån (”här och nu”) som Rambusch (2011) beskriver ser vi också många exempel 

på. Barnen tar ofta hjälp av andra – både elever och lärare för att komma fram till rätt svar och för 
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att få förklaringar på sådant de inte förstår (till exemplet med eleven som fick ordet portmonnä 

förklarat för sig). De materiella verktyg som använts är datormusen som inte bara används för sin 

självklara funktion att kunna interagera med spelet via klickande och dragande, utan även som hjälp 

för eleverna när de räknar och visar för läraren när de ska förklara något. De psykologiska verktyg 

som används är främst språket som tidigare nämnts. Sociala verktyg som använts är andra elever och 

även lärarna för att få hjälp att nå målet. Det virtuella verktyg som observerats är till exempel 

högtalaren som barnen kan klicka på hur många gånger som helst för att rösten ska upprepa 

övningen som ska utföras vilket ofta är en fråga som barnet på något sätt ska svara på genom 

klickande och/eller dragande, vilket hjälper eleven att avlasta mental belastning i spelvärlden.  

Vid lågnivån har olika gester observerats, även hoppande och olika ansiktsuttryck. När flickan i 

Observation 3 (Kaptlel 5.2.3) blev glad för mynten och de andra belöningarna lutande hon sig framåt 

mot skärmen, pekade och studsade på stolen och skrattade. Pekande har varit en stor del under 

varje observation och både elever och lärare pekade mot skärmen flera gånger när de ska fråga 

något, förklara något, eller hjälpa varandra. Observationerna visade även tecken på lågnivån när 

eleverna förlänger sin kognition via deras fysiska kropp in i spelet när eleverna använder muspekaren 

som hjälp vid pekande, istället för att peka direkt med deras fysiska fingrar.  

6. 6 Game Ego 

Wilhelmsson (2001) skriver att det är vanligt att när en människa spelar ett datorspel så skapar 

användaren ett sätt att tänka på datorn och spelsystemet likt en annan person snarare än ett 

instrument eller system för att utföra en handling. Ofta tänker man att detta till exempel beror på att 

datorspel ofta har animerade karaktärer som ofta liknar människor, och att många spel inkluderar en 

mänsklig röst som har en berättande roll (Wilhelmsson, 2001). Dock så kan användare fortfarande 

föreställa sig datorn som en annan person utan animerade karaktärer och mänsklig röst. Klura ut 

använder en mänsklig röst som förklarar för eleven vad det är han eller hon ska göra vid varje 

uppgift, denna varierar mellan en manlig och en kvinnlig röst. Rösten interagerar även med eleven 

vid behov då han eller hon kan klicka på högtalaren för att rösten ska upprepa instruktionerna, och i 

vissa övningar även klicka på diverse bilder för att rösten ska upprepa vad det föreställer. Att 

användaren talat till datorn definierar interaktionen med datorn som en social interaktion. Det visar 

också på användning av språk vid spelsituationer, där språk är ett uttrycksfullt sätt att personifiera 

någonting utanför sig själv (Wilhelmsson, 2001). Ett väldigt tydligt exempel på detta fick vi se i 

Observation 3 (kapitel 5.2.3) där en flicka tackade spelet för karamellen hon fick i belöning efter en 

avslutad övning.  

I spelet ska eleven klicka på clowner som står i kö in till cirkusen. Denna bild är väldigt statisk och 

tillåter inte mycket manipulation av objekt. Det alternativet som finns är att klicka på en clown och 

spelet berättar då om det är rätt eller fel. Det går inte att manipulera något objekt i övningen för att 

få ledtrådar innan det befintliga svaret. I och med detta kan det finnas störningar för elevens Game 

Ego och att lokaliseringen i den aktuella rymden försvåras. De flesta barn kunde svara på vilken clown 

som stod mellan två andra, men problem uppstod när det gällde vilken clown som stod först 

respektive sist, och även vilken clown som stod i till exempel plats fem i kön.  

I andra övningar kunde barnen manipulera objekt genom att dra den, till exempel som i övningen när 

föremål ska placeras på en hylla. När ett barn fick förklarat för sig av läraren vilket håll som var 

vänster och vilket som var höger klarade hon av att placera alla föremål korret i hyllan. Antagligen 
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har eleven via sitt Game Ego hittat sin plats i spelrymden vid denna övning och kan utifrån detta 

placera sakerna korrekt.  

6. 7 Lek och spel 

Tidigt vid besöket på förskolan framgick information om att Klura ut var ett kunskapsspel, och andra 

spel som spelades var så kallade ”lekspel”. Klura ut är med andra ord inget spel barnen ofta själva 

väljer att spela, utan det väljer lärarna som komplement till annan språkundervisning. Förskollärarna 

anser att lekspelen ändå främjar barnens språkinlärning genom den sociala interaktionen med andra 

barn där de löser problem tillsammans, utan att de som Klura Ut är utformat för att vara lärande. 

En av de starka egenskaperna som definierar lek är att det måste vara helt frivilligt. Om någon blir 

tvingad till att spela ett spel så slutar det genast att vara lek (Callios, 2001). Att en spelare spontant 

ägnar sig åt spelet av sin fria vilja och för dennes eget nöje där denne hela tiden självmant kan välja 

att till exempel sitta ensam eller med flera, att ägna sig åt kreativ aktivitet eller inte, är en av de 

grundläggande egenskaperna hos lek. Framför allt ska det hela tiden vara helt frivilligt att sluta 

genom att säga att ”nu vill jag inte leka mer.” (Caillois, 2001; Salen & Zimmerman, 2006). Detta gör 

benämningen som förskolan använder för spelen rättvisa. Lekspelen väljer barnen själva och de 

spelar under fria leken (vilken dock är tidsbegränsad) och får sluta tidigare om de vill. Klura Ut 

däremot kan förskolläraren bestämma att en elev ska spela för att träna på något specifikt område 

som de anser att eleven behöver, och läraren kan försöka få eleven att fortsätta spela lite till även 

om eleven tröttnar snabbt.  

Lek räknas dock även som en osäker aktivitet där tvivel måste finnas kvar fram till slutet och varje 

skicklighetsspel innefattar risken att spelaren ska misslyckas.  Utan detta hot om nederlag skulle 

spelet inte längre vara tilltalande på samma sätt som det inte längre är tilltalande om spelaren blir 

för duktig och vinner utan ansträngning. Detta syntes även när barnen spelade Klura ut, där barnen 

tröttnade om de ”vann” utan ansträngning.  
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7 Slutsatser 
De lärare som intervjuats i denna studie prioriterar inte lärande spel mer än andra typer av 

språkinlärning, utan tycker att interaktionen och samtal människor emellan är det viktigaste. Dock 

anser de att spelet är ett bra verktyg vid språkinlärning och de märker efter att barn spelat att de i 

vissa fall använt nya ord och begrepp. Lärarna tycker att de situationer där flera barn sitter 

tillsammans och spelar datorspel och diskussioner skapas är de situationer som främjar 

språkinlärningen positivt. Detta stämmer överens med vad Piaget (1959) menar när han säger att 

språket utvecklas i ett socialt sammanhang, och att barn lär sig av varandra när de interagerar med 

varandra, i och med att deras samtal sker på en icke-komplicerad nivå. 

 Något som tas upp i problemformuleringen är att barn inte får tillräckligt med hjälp då de sitter vid 

datorn då denna mest setts som en underhållningsuppfinning. Något som observerats är att 

förskollärarens hjälp är väldigt viktigt vid gameplay av denna sort med sådana här unga barn. Barnen 

måste kunna ha någon att fråga och läraren fungerar som ett socialt verktyg för eleven. Inlärningen 

hos eleven är en gemensam prestation av eleven och läraren. Ansträngningen hos eleven i 

kombination med vägledningen och förklarandet som ges av läraren möjliggör för eleven att lära sig 

(se kapitel 2.2).  

Efter analysen utifrån intervjuerna, observationerna och den teoretiska bakgrunden ska vi nu svara 

på frågeställningen som lyder: 

Kan digitala verktyg användas som stöd vid språkinlärning hos förskolebarn och i så fall på vilket sätt 

och i vilka situationer? 

Då denna studie endast behandlat ett studieobjekt som verktyg är det viktigt att beakta 

generaliserbarheten. Av vad som framkommit i denna studie kan detta digitala verktyg användas som 

stöd vid språkinlärning, och det studieobjekts som valts ut anses av författaren som representativt då 

det behandlar en bred mängd ämnen kopplat till språkinlärning, och även rekommenderas av flera 

utbildade talpedagoger. Ser vi på detta spel som tillräckligt representativt så är svaret på 

frågeställningen att under liknande förutsättningar och sammahang som denna studie behandlade 

borde digitala verktyg kunna användas som stöd vid språkinlärning. Spela är konkret och denna typ 

av problemlösning behärskas i tidigare åldrar än vad abstrakt problemlösning gör utifrån Piagets 

utvecklingsteorier, vilket bör göra att lärande datorspel kan nyttjas framgångsrikt av yngre elever i 

lärandesyfte. Spelandet övar även upp barnens spatiala förmåga där de lär sig andra objekts 

förhållande till dem själva vid manipulation av objekt i spelen, och det verkar inte krävas någon form 

av yttre motivation för att barnen ska vilja spela. Muspekaren verkar fungera som ett viktigt verktyg 

vid elevernas on-line kognition där de räknar med hjälp av muspekaren, på samma sätt som de 

annars skulle kunna räkna med fingrarna. 
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8 Diskussion 
Studien har haft samma mål genom hela arbetet, som dock har blivit mer och mer avgränsat under 

tiden. Frågeställningen gick från två frågeställningar varav en specifikt behandlade området verklig 

motivation, till att bakas ihop till en frågeställning som var mer begränsad och involverar de 

teoretiska ansatserna mer än vad som gjordes i början.  

Etik 

Studien har behandlat alla inblandade på ett etiskt korrekt vis, då förskolan, lärarna och eleverna är 

helt anonyma. När informationsutskicket om studien gjordes till förskolan var det ingen som hörde 

av sig med information om att de inte ville att deras barn skulle vara deltagande. Alla elever som blev 

tillfrågade om de ville spela dator och om det var okej att observatören tittade på när de spelade ville 

göra detta och hade inget problem med att observatören satt i rummet och tittade.   

Metod 

Studien har en kvalitativ metodansats vilket är en bra metod för denna typ av studie då det går ut på 

att skapa en fördjupad förståelse för människors handlingar och beslutsfattande. Denna information 

kan inte kvantifieras i siffror. Dock skulle resultatet kunna bli ännu mer fördjupat om mer tid hade 

funnits till längre och fler observationer. Nackdelen med denna induktiva metod är att det kan vara 

svårt att generalisera resultatet och slutsatserna till andra fallstudier. Däremot kan detta resultat 

fungera som inspiration till andra liknande fallstudier, och detta resultat kombinerat med dessa kan 

ge upphov till att hypotesen får större giltighet om dessa ger liknande resultat. Metodens 

begränsningar är just att generaliserbarheten inte är så stor, och det är svårt att applicera 

slutsatserna på andra fall. Metodens fördel är dock att vi får en djupare förståelse för de 

bakomliggande processerna vid deltagarnas interaktion med spelet i fokus. Nu i efterhand kan kritik 

riktas mot formuleringen av frågeställningen i kombination med metodansatsen, då en relativt 

generell ”kan-fråga” egentligen kan ha svårt att besvaras med hjälp av kvalitativ fallstudie. 

Frågeställningen skulle i så fall ha varit ännu mer avgränsad och formulerad på ett sätt som en 

kvalitativ metod bättre kan svara på – då en generell ”kan-fråga” nog får ett mer pålitligt resultat från 

en kvantitativ metodansats som kan bättre redogöra för generaliserbarheten hos svaret på frågan.  

Valet av insamlingsmetoderna intervju och observation känns som rätt val då vi fick förskollärarnas 

perspektiv utifrån intervjuerna, och observationerna lät oss se interaktionen med spelet och därmed 

se tecken på situerad, distribuerad och embodied kognition. Observatonerna visade situerat lärande 

på alla tre nivåer som Rambusch (2011) beskriver. I efterhand kan kritik riktas mot att det ansågs som 

näst intill omöjligt att intervjua eleverna på förskolan redan från början. Intervjuerna med eleverna 

hade kunnat göras väldigt informella, som ett vanligt samtal. Tanken var att ställa lite enkla frågor 

under tiden barnen spelade om tillfälle gavs, men detta skedde aldrig då barnen var väldigt 

”uppslukade” när de spelade och deras naturliga gameplay skulle kanske störas om de blev tvungna 

att reflektera över sina handlingar under tiden. Men enkla frågor hade kunnat försökt ställas efter de 

spelat, både enskilt och i grupp.  

Är ett spel tillräckligt? 

I studiens början var det två verktyg som skulle studeras – Klura ut och även spelet Kallekunskap. 

Däremot fattades emellertid beslutet att endast observera ett spel när det uppdagades att spelen 
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behandlade i huvudsak samma ämnen, förutom att Klura ut innehöll ännu mer relevanta övningar. 

Förskollärarna föreslog själva att spelet som skulle observeras var Klura ut, då detta används mest i 

inlärningssyfte på förskolan, och att detta spel varit rekommenderat från andra håll. På sättet som 

frågeställningen är formulerad så frågas det efter om digitala verktyg kan användas, alltså måste vi 

kunna generallisera vilket kan vara svårt när endast ett studieobjekt behandlats i studien. Om flera 

spel hade behandlats i en studie med samma frågeställning hade det antagligen bidragit till en mer 

korrekt slutsats och svar på frågeställningen. Det finns många olika spel som utvecklats i lärandesyfte 

och bara för att ett spel fungerar behöver det inte betyda att alla gör det. Dock ansågs detta spel som 

representativt då det just behandlar en rad olika ämnen och var varmt rekommenderat från diverse 

talpedagoger och andra. Detta kanske kan ge en felaktig bild då det säkerligen finns spel där ute som 

inte alls bidrar till inlärning på samma sätt som detta spel gör. Dock drogs slutsatsen att i liknande 

sammanhang och under dessa omständigheter så kan digitala verktyg fungera som stöd vid 

språkinlärning hos förskolebarn, för att det är det denna studie har visat.  

Studiens bidrag 

Som vi kan läsa i kapitel 1.1 är studiens bidrag är att öka kunskapen om teknikstödd språkinlärning 

hos barn i förskolan. Förutom att utföra fallstudien för att försöka svara på frågeställningen så är 

även den teoretiska bakgrunden en form av bidrag i sig själv, då den för samman olika perspektiv och 

sammanställer information - då främst att koppla ihop gameplay med situerat lärande, och koppla 

det till förskolebarns språkinlärning. Studien kan intressera förskollärare som vill ha djupare 

förståelse för hur spelen kan gynna barnens kognitiva utveckling, och att se det bredare – situerade – 

perspektivet som de kanske inte fokuserat så mycket på tidigare. Som tidigare nämnt har få studier 

undersökt gameplay från ett situerat perspektiv, och få studier angående unga barns språkinlärning 

via digitala verktyg har gjorts – och de som finns har då inte utgått ifrån en situerad ansats.  Därför 

har denna studie bidragit med att föra samman dessa ansatser och perspektiv för att skapa ett 

specifikt sätt att undersöka ämnet utifrån, som kan fungera som grund för fortsatta studier.  

Fortsatta studier 

En kvalitativ ansats krävs för att undersöka detta problemområde, men fler framtida studier kan 

krävas för att studiens resultat ska kunna generaliseras mer brett. Fler digitalt baserade spel kan 

studeras för att öka validiteten och stärka hypotesen att datorspel kan användas som stöd för 

språkinlärning hos förskolebarn.  

Under studiens gång framkom det att lärarna ansåg att den situation som de tror att barnens 

språkinlärning främjas mest är när de interagerar med andra - när en diskussion skapas och de löser 

problem tillsammans. En fråga som uppstår då är om de så kallade lekspelen som barnen oftare 

spelar tillsammans då kan främja språkinlärningen mer än de utvecklade kunskapsspelen? Hur 

fungerar det i så fall då att lära sig nya begrepp. Vilka styrkor respektive svagheter har kunskapsspel 

kontra lekspel när det gäller språkinlärning? Detta skulle kunna vara material för en fortsatt studie.  

En aspekt som framkom i intervjun som är intressant att nämna är att förskollärarna känner att 

datorspel är lite av ett utdöende fenomen, då det blir mer och mer surfplattor med pekskärm och 

appar i utbildningssyfte. Något som var en prioritet förut som till exempel att lära barnen att 

motoriskt hantera en datormus verkar nu inte vara så viktigt längre då barnen blir mer och mer 

introducerade till surfplattor med pekskärm. En flicka försökte i en observation att trycka på 
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symbolen på skärmen föreställande en högtalare med sitt finger istället för att klicka med 

muspekaren vilket kanske kan tyda på att deras känsla angående detta är befogat. En vidare studie 

som undersöker vilka för och nackdelar som finns med surfplattor och appar kontra klassiska 

datorspel i utbildningssyfte hade varit intressant. Vilka plattformat för digital spelbaserad inlärning 

fungerar bäst, och vad föredrar eleverna själva och varför? Vilken typ av plattform kan avlasta 

elevernas kognition på ett effektivt sätt? Detta resultat kan antagligen skilja ganska stort beroende 

på ålder hos elever, då äldre barn klarar av abstrakt problemlösning och lättare kan övergå i off-line 

kognition. Men yngre elever som kanske är mer beroende av on-line kognition, att input och verktyg 

finns här och nu, behöver en annan typ av plattform.  

Till följd av ovan nämnda fenomen uppstår funderingen hur surfplattor och pekskärm kommer att 

påverka elever eftersom det tydliggjorts i observationerna att barnen använder muspekaren mycket 

som verktyg och avlastning, till exempel när de ska räkna symboler. Muspekaren används som 

hjälpmedel när de ska räkna en symbol åt gången samtidigt som de räknar högt, vissa klickar även på 

varje symbol de räknar. På vilket sätt kommer det att påverka eleven i sådana situationer när denna 

funktion inte finns att tillgå? 

Sammanfattningsvis har studien fått ett svar på frågeställningen och diskuterat metoden och 

resultatet och givit uppslag till vidare studier i ämnet. Att intresset för digital spelbaserad inlärning 

blivit så pass stort gör att liknande studier som denna behövs för att vi ska förstå hur datorspel kan 

påverka – och stödja – unga barns kognition och inlärning. 

 

”…children learn many more words 

than anyone has time to teach them…” 

(Miller & Gildea, 1987, s. 96) 
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Bilagor 
Bilaga 1:Intervjufrågor 

Varför är just det här spelet (Klura Ut) valt?  

Vilken pedagogisk grundsyn ska stödjas med detta spel? 

Vilka färdigheter är ni ute efter att lära barnen? 

Finns det några specifika sammanhang eller situationer när detta spel verkar stödja 

språkinlärningen? 

Hur distribueras studietid när barnen ska lära sig språk? Hur stor del av denna tid består av spelande 

vid dator?  

Hur distribueras den ”spelande studietiden?” Hur många sessioner/vecka? Hur lång är en 

studiesession? 

Tar barnen egna initiativ att de vill spela? 

Är spelet i sig tillräckligt motiverande för att barnet ska vilja spela?/Krävs det någon gång ”yttre 

belöning” för att barnet ska vilja spela? 
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Bilaga 2: Informationsblad 

Hej! 

Mitt namn är Anette Meritähti och jag studerar min sista termin på det Kognitionsvetenskapliga 

programmet på Högskolan i Skövde. Jag tar till sommaren min kandidatexamen och skriver just nu 

mitt examensarbete som heter ”Digitala verktyg som kognitivt stöd för inlärning – Teknikstödd 

undervisning i förskolan.” 

Jag undersöker huruvida datorspel kan stödja barns kognitiva processer vid språkinlärning, på vilket 

sätt och i vilka situationer som spel till exempel kan hjälpa barn att lära sig nya ord, begrepp och 

utveckla deras ordförråd. För att göra detta har jag valt att komma till er förskola några dagar och 

intervjua förskollärarna och även observera när barnen spelar datorspel. I min studie kommer 

förskolan och alla medverkande - barn som vuxna - att vara helt anonyma.  

Jag kommer alltså endast att sitta och passivt titta på när barnen spelar vissa spel på datorn, om 

barnet själv tillåter detta, och kanske i vissa fall ställa någon fråga till barnet under tiden han eller 

hon spelar för att få ytterligare information.  

Denna information får du för att om du som förälder av någon anledning inte vill att ditt barn ska 

delta i undersökningen givetvis har rätt att säga ifrån. Meddela i så fall bara förskolan detta så snart 

som möjligt så kommer jag inte att observera just när ditt/dina barn spelar datorspelen.  

Tack! 

Med vänlig hälsning 

Anette Meritähti 

 

 


