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Sammanfattning 

Digital Game Based Learning är studie och implementation av av datorspelanvändandet i 

undervisning. Detta är fortfarande en växande trend inom utbildning där det finns mycket 

plats för forskning. Syftet med projektet är att utforska spelutvecklingsmöjligheter utifrån 

konstruktivistiska och interaktionistiska pedagogiska synsätt. För att uppnå det målet byggdes 

DebatePit, en Facebook App. Datorspelet är tänkt att vara ett komplement till mer traditionell 

undervisning och då särskilt som en möjlighet för elever att själva aktivt skapa nya kunskap 

utifrån interaktion med andra. Vidare är tanken att eleverna tillsammans ska självständigt 

utvärdera resultatet objektivt genom källkritik. 

 

Nyckelord 

Interaktion, konstruktivism, spelutveckling, gymnasiet, datorspel, pedagogik. 

 

 

Abstract 

Digital Game Based Learning is the study and implementation of the use of digital games in 

education. This is a growing trend within education where there is much room for 

experimentation. The purpose of the project is to explore game development potential of 

constructivistic and interactionistic pedagogic approach. To reach that goal, DebatePit, a 

Facebook App, was built. Acting as a support for traditional teaching methods, the game is 

designed to give students the chance to actively build new knowledge by themselves, 

triggered by authentic questions and interaction with other students. Furthermore, the students 

are expected to assess together the results through objectivity and source criticism. 

Keywords 

Interaction, Constructivism, game development, high-school, video game, pedagogy. 
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1. Inledning 

Under hela fördjupningsblocket har jag arbetat på Törntrömska Gymnasiet i Karlskrona som 

programmeringslärare. Även om jag kommer ihåg hur det var när jag var yngre, blir jag ändå 

frustrerad över några av de problem som lärare kan ha med sina elever: svårigheten att nå 

dem, att veta om de förstår det man lär ut, att få dem att organisera sitt arbete och att lämna in 

uppgifter i tid. 

Dessutom har jag lagt märke till att dessa elever inte verkar ha samma metod, eller perspektiv, 

till förberedelse och sökandet av information som jag eller andra från min generation ofta har. 

Det är min uppfattning att dagens ungdomar är vana vid att arbeta med dator och mobil, och 

de kan inte tänka sig något annat sätt. Ungdomarna är dessutom uppväxta i en digital värld där 

mycket arbete läggs på bra User Interface och Usability, så de är vana att få information och 

kunskap serverade. Elever kan därför ha en väldigt passiv attityd mot utbildning. 

Ända sedan jag läste A Theory of fun (Koster 2005) har jag haft ett starkt intresse för en av de 

första och viktigaste idéerna som Raph Koster presenterar: Att det vi uppfattar som ”kul” är 

känslan som hjärnan ger oss för att belöna oss för att vi har lärt oss något nytt. Därför kan alla 

roliga spel betraktas som inlärningsplattform. Om datorspel kan vara kopplade till inlärning, 

frågan är då hur kan detta appliceras till det nuvarande studiesystemet och hur kan detta gynna 

andra lärare i samma situation som jag. 
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2. Problemområde 

I detta kapitel presenteras och redovisas studier om inlärningsteori, pedagogik och speldesign, 

samt deras relation till varandra. Utifrån det, formuleras textens grundfråga och syfte med 

projektet. 

 

2.1. Bakgrund 

Denna del av texten presenterar en översiktlig bakgrund till de pedagogiska ämnen som 

behandlas i detta arbete. 

 

2.1.1. Konstruktivism, konstruktionism och interaktionism 

Kunskap inte kan överföras från individ till individ menade Jean Jacques Piaget (Stensmo 

1994). Individen bygger kunskap på nytt utifrån sina egna erfarenheter genom att koppla in 

information till sin etablerade syn på världen. Individen tar emot kunskap genom att koppla 

den till redan etablerad kunskap. Detta är grundprincipen i kunskapsteorin konstruktivism. 

Seymour Papert hade ett stort intresse för Piagets teorier och utvecklade en 

inlärningsplattform för att testa dem (Papert 1980). Papert utvecklade programmeringsspråket 

LOGO och applikationen TURTLE som ett verktyg för att forska om barnens inlärning. Han 

hävdade att, för att utöka inlärningsförmågan, ett ramverk för uppbyggnad av nya kunskaper, 

kan och borde utvecklas.  

Genom ett inlärnlingsramverk, lär eleverna sig genom att konstruera kunskapen på nytt 

baserat på egna synpunkter, upplevelser och erfarenheter genom interaktion med omvärlden. 

Eleven betraktas då inte som tabula rasa, en passiv mottagare av kunskap, utan mer som en 

egen kunskapskälla med eget inlärningsramverk. Dessa teorier ligger till grund för 

konstruktionism, som är en pedagogisk metod där, genom problemlösning eller utveckling av 

en produkt, utvecklar individen en solid grund för uppbyggnad av nya kunskaper. 

I Det flerstämmiga klassrummet (Dysthe 1995), beskriver Dysthe att, utifrån hennes 

personliga utgångspunkt, lärande är konstruktivistiskt men även interaktionistisk. Hon är 

övertygad om att ”[...]om var och en måste bygga upp sina egna kunskapsstrukturer när han 
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eller hon ska lära sig något – går det inte att överta eller kopiera andras kunskaper” (Dysthe 

1995:46). Hon betonar användningen av interaktion mellan individer för att göra kunskapen 

till sin egen. Detta betyder att eleverna bygger egna kunskaper, inte bara utifrån deras eget 

perspektiv, utan genom synpunkter och perspektiv från andra individer. Ju mer olika 

synpunkterna är, desto mer omfattande blir kunskapen. 

Sammanfattningsvis, konstruktivistiska teorier innebär att kunskap kan inte överföras passivt 

utan individen bygger den utifrån egna erfarenheter och förkunskaper, konstruktionistiska 

metoder betonar användandet av ramverk för att stimulera uppbyggnaden av egna kunskaper 

och interaktionistiska metoder argumenterar för användningen av andra individers synpunkter 

för att bygga egna kunskaper. Konstruktivism ligger därför till grund för konstruktionistiska 

och interaktionistiska metoder som kommer att användes under projektet.  

 

2.1.2. Datorn och skolan 

Redan under 1960-talet började Papert att arbeta med datorn som ett inlärningsverktyg. I 

boken Mindstorms (1980) hävdar han att framtiden för utbildning ligger i datorn utanför 

klassrumssystemet (Papert 1980:9). Denna framtidvision har fortfarande, nu i början av 2010-

talet, inte blivit verklighet. Datorer och datoranvändande avancerar däremot närmare och 

närmare in i klassrummet och utbildningsverksamheten. 

Riksdagen och Skolöverstyrelsen startade ”Datorn i skolan” projektet 1988, även kallat DOS-

projektet, som skulle studera användandet av datorer i samband med undervisning, resultat 

och potential. Cirka 150 skolor medverkade i projektet under tre år där datorer och program 

aktivt skulle användas under lektioner som undervisningsmaterial och/eller verktyg. Projektet 

uppmärksammade behovet av mjukvara för undervisningssyfte, utrustning och ökad 

tillgänglighet till datorsaler, teknisk utbildning för lärare och planering av studieplaner som 

inkorporerar datorn (Jedeskog 1993:36). Projektet visade att det fanns entusiasm och 

engagemang bland elever för användandet av datorer under skoltid (Jedeskog 1993:31). 

Året 2007 startade ett projekt i Falkenberg kallat ”En-till-en”, där varje elev fick en egen 

bärbar dator med syfte att användas under skolperioden som utbildningsverktyg. Projektet 

analyserades av Martin Tallvid, som under flera år följde elevernas utveckling (Tallvid 2010). 

Även om meritvärdet för eleverna som gick genom projektet har visat sig vara lägre än 

föregående års elever (Näslundh 2010), bevisar Tallvid att meritvärdet ”[...] har haft en 
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neråtgående trend under de senaste fem åren (alltså även före tiden för En-till-En)” (Tallvid 

2010:46). Han argumenterar för att fokusera på de resultat han har fått från kvalitativa studier, 

och inte dra förhastade slutsatser. En majoritet av eleverna tyckte att ”en-till-en” har ökat 

deras engagemang för studier både i klassrummet och hemma, och att majoriteten av lärarna 

tyckte att satsningen både utökade elevernas måluppfyllelse och resultat i varierande grad. 

Tallvid uppmärksammade även att eleverna kan drabbas av ergonomiska problem och att 

datorn kan vara en distraktionsfaktor (Tallvid 2010:54). 

Skolverket visar ett klart intresse för att inkorporera datorn som en kunskapskälla och 

inlärningsverktyg. Det är då viktigt att eleverna ska kunna använda sig av datorer och internet 

som inlärningsverktyg på liknande sätt som skolbiblioteken. I Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma även för gymnasieskola 2011 redovisas följande anvisningar:  

Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program eller annan 

nationellt fastställd utbildning med eget examensmål inom gymnasieskolan eller ett 

introduktionsprogram i den utsträckning det framgår av elevens individuella studieplan [...] kan 

använda bo- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. (Skolverket 2011:9)  

Sammanfattningsvis har datorn med tiden fått en mer och mer central plats i lärandet och 

används som verktyg och informationskälla aktivt i svenska skolor. 

 

2.1.3. Datorspel och inlärning 

Användandet av flera olika form av media, som rörlig bild eller musik, har inkorporerats till 

undervisning med varierade resultat. På samma sätt har datorspel stegviss introducerats till 

klassrummet. 

Spel med utbilning som sifte har funnits tidigt från början av datorspelsindustrin. Brøderbund 

Software, var en mjukvara företag som specialiserade sig på Edutainment, eller underhållning 

med inlärningsmoment, och kan servera som ett exempel. Deras spelsamling Carmen 

Sandiego lär och testar spelarens kunskap om geografi, historia och till och med astronomi. 

Deras Living Book produkter var de första digitala interaktiva böcker och erbjöd text, audio 

och underhållande animationer som, genom användarens interaktion berättade barnsagor. 

Dessa produkter blev populära främst under multiedia-CD revolutionen under 1990-talets, och 

inkorporerades som stöd i flera klassrum. 

http://www.broderbund.com/
http://www.broderbund.com/
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Serious Games (SG) är spel vars primär mål är inte att underhålla. Dessa spel används för 

träning eller utbildning, och har hittat plats hos skolor, industrier, vård och militären. SG 

handlar om en industri som uppmärksammades i början av 2000-talet, och nu är en etablerad 

del av datorspelsindustrin. 

Digital Game Based Learning (DGBL), som kan översättas som datorspelbaserat lärande, är 

användandet av spel för undervisningssifte. Det kan handla om skapande av datorspel som en 

inlärningsmoment, spelande av datorspel utformade som undervisningsmaterial, eller 

spelande av COTS-spel (Commercial-off-the-shelf) som stöd till undervisning. Intresset för 

DGBL är stor och växer, men det handlar fortfarande om en relativ ny och outforskad område 

(Van Eck 2006). 

Även om det inte handlar om en förutsättning från skolverket, det är inte ovanligt att se en 

dator med Kalle Kunskap spel i en förskola i Sverige. Det är inte ovanligt heller att se heller 

Bonniers Traffikskola användas på en traffikskola. 

Kalla de för edutainment, serious games eller digital game based learning, datorspel är och 

har alltid varit en relevant alternativ som undervisningsmedium. 

 

2.2. Problemformulering 

Många SG eller DGBL spelutvecklare arbetar enligt en bottom-up metod, där de först bygger 

en inlärningsplattform för att sen öka "gameness” (Smith & Mann 2002). Inom utformandet 

av dessa spel anses underhållning som ett verktyg istället för ett mål. Användaren, här snarare 

eleven, ska ”luras” att se sig själv som en spelare för att dölja det faktum att han/hon ska lära 

sig något av spelomgången. Detta är kanske inte det rätta sättet att bemöta användaren 

eftersom det finns en risk att han/hon uppfattar spelupplevelsen som läxor snarare än 

underhållning, och därför kan känna sig lurad och därför motarbetar kunskapsinlärning. 

I det konstruktivistiska synsättet är varje individs egen kunskap viktig i lärsituationen, SG 

brukar inte uppskatta användaren som kunskapskälla och underskattar spelarens egen 

analysförmåga. SG är kanske inte så pedagogiskt optimala som de verkar. Det handlar för det 

mesta om ett stängt system av regler där användarens val brukar få en respons som antingen 

är rätt eller fel. Detta kan resultera i en indoktrinerad, icke-konstruktivistisk inlärning där 

plattformen har alla rätta svar, och spelarens egen kreativitet, initiativ och kanske även 
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motivation för inlärning kan ta ett steg tillbaka. Papert reflekterar över detta redan på 1980-

talet och situationen har förmodligen inte ändrats mycket sedan dess: 

In many schools today, the phrase ’computer-aided instruction’ means making the computer teach 

the child. One might say the computer is being used to program the child. (Papert 1980:5) 

 

Enligt Papert kan alltså denna situation beskrivas som ”datorn programmerar barnet”, och det 

betyder att barnet präglas av en svart-vit, eller ”binär” syn på kunskap som återspeglar datorns 

programmering. Serious Games kan då uppfattas som begränsade både inom spel- och 

pedagogikområden. Denna situation kan bli problematisk för gymnasiemomentet i 

individernas utbildning, där målet är att forma självständiga vuxna som litar på sina egna 

analytiska förmågor och omdöme. Man kan hitta i betygskriterier för flera gymnasiekurser, att 

kriterierna för högsta betyg är inte bara synlig förståelse för kursinnehållet, men också 

själständighet och engagemang för hans/hennes egen kunskapssökandet. 

 

2.3. Frågeställning 

Baserat på resonemanget i del 2.2, verkar de konstruktivistiska och interaktionistiska aspekten 

outforskade av de främsta SG och DGBL. Detta väcker frågan: 

Hur kan man använda interaktionistiska och konstruktivistiska pedagogiska metoder för att 

skapa datorspel för gymnasieelever? 

 

Andra frågor som leder eller utvecklar huvudfrågan: 

- Vilka pedagogiska metoder inom den konstruktivistiska och interaktionistiska syn på 

lärande kan användas? 

- Vilka tekniska verktyg kan vara lämpliga för detta? 

- Hur ska produkten användas i samband med utbildning? 

- Vilka roller har lärare respektive elev i spelet? 
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2.4. Syfte 

Speldesign, som finns i de flesta SG eller DGBL verktyg, är baserat på frågor och svar eller 

simulationer med fördefinerade uppgifter. Detta följer inte konstruktivistisk eller 

interaktionisks syn på lärande, som baseras på premissen att individen bygger kunskap utifrån 

sina egna förutsättningar eller i samband med andra. Ur denna synpunkt skulle det kunna vara 

intressant att bygga en ny sorts datorspel som uttnyttjar den konstruktivistiska och 

interaktionistiska synen på lärande. Spelet borde då vara en ramverk där gymnasieelever, 

genom interaktion med andra, kan bygga upp kunskap utifrån egna och andras synpunkter. 

Syftet med projektet kan summeras då som: 

Syftet är att bygga ett datorspel för gymnasieelever som använder sig av verktyg enligt den 

konstruktionistiska och interaktionistiska pedagogiska metoden. 

 

2.5. Avgränsningar 

Projektet är begränsat till implementering av pedagogiska metoder inom datorspel. Detta 

betyder att studier om produktens påverkan på elever måste lämnas till framtida forskning. 

Syftet med projektet är alltså inte att höja elevernas prestation i klassrummet, utan att utforska 

nya speldesign-möjligheter i samband med utbildning på gymnasienivå.  
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3. Metod 

Denna del av texten redovisar planering av projektet steg för steg. Målet för projektet är att 

bygga ett datorspel av konstruktivistiska och interaktionistiska pedagogiska verktyg.  

Först, för att identifiera lämpliga pedagogiska och tekniska verktyg för projektet, en studie om 

olika teori och forskning gjordes. Denna studie samlade forskning och teori från pedagogik 

och IT.  

Dessa teorier och studier sen analyserades för att hitta lämpliga speldesign och tekniska 

verktyg som återspeglar dem. Dessa verktyg användes för att utveckla en produkt, datorspelet 

DebatePit.  

Datorspelet granskades i samband med frågorna från del 2.3, och potentialen för 

vidareutveckling diskuterades.  
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4. Teori 

Här redovisas forskning inom de ämnen som behandlas i denna uppsats, för att få underlag till 

verktyg som användes i produkten. 

 

4.1. En konstruktivistisk och interaktionistisk syn på lärande 

Konstruktivistisk och interaktionistisk syn på lärande behandlas här mer detaljerat.Enligt den 

konstruktivistiska synen på lärande, konstruerar elever kunskapen på nytt från egna 

synpunkter, upplevelser och erfarenheter. Eleven betraktas då inte som tabula rasa, en passiv 

mottagare av kunskap, utan mer som en egen kunskapskälla med eget inlärningsramverk. 

Dysthe lägger också stor vikt på det som kallas för scaffolding, eller stödstruktur. Detta 

begrepp har tidigare defineras av Wood, Bruner och Ross i artikeln The role of tutoring in 

problem solving (Wood, Bruner & Ross 1976:90), och kan beskrivas som användning av en 

stödstruktur. Enligt denna metod och med olika hjälpmedel, som resurser samt uppgifter och 

vägledning vilka ges till eleverna som ska lösa problem tillsammans, agerar läraren som 

handledare istället för kunskapskälla. Läraren ska gradvis överlåta dessa stöd till eleverna, 

som kan utveckla en autonom inlärningsmetod. På detta sätt utnyttjas utvecklingszonen där 

eleverna befinner sig. ”Duktiga” elever kan utvecklas till att bli stödpersoner 

(ställningsbyggare) om man skapar ett klassrumsklimat där detta är vanligt och naturligt. Man 

skulle kunna jämföra scaffolding med forum eller diskussioner i sociala medier, där det saknas 

en expert inom ett område, men där mer erfarna användare erbjuder vägledning eller delar 

med sig av både insikt och erfarenhet (Dysthe 1995:56). 

För att stödstrukturen ska fungera optimalt, måste eleven ”äga frågan”. Detta betyder att 

”[...]lärarens uppgift går ut på att stimulera barnets naturliga nyfikenhet och hålla den vid 

liv”(Dysthe 1995:54). Läraren måste därför inta en roll som debattledare och handledare 

istället för värderare och betygssättare. Detta kallar Dysthe för ”positiv bedömning” (Dysthe 

1995:60), och målet är att fokusera på elevens förmåga att reflektera, istället för att memorera, 

att acceptera eleven som kunskapskälla och bli av med den arkaiska bilden av läraren som 

besittaren av kunskap och toppen av klassrumshierarkin.  

Läraren kan då använda det som Dysthe kallar ”en autentisk fråga”: en fråga som inte har ett 

definitivt eller absolut svar. En autentisk fråga ska väcka nyfikenhet och funderingar hos 
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eleven och debatt i klassrummet. Under en historielektion om franska revolutionen läraren 

kan fråga ”Vilket år skedde den franska revolutionen?”, då han förväntar sig ett tydligt svar 

som eleverna ska ha memorerat från läroboken eller anteckningarna. Läraren sitter i toppen av 

klassrumshierarkin, besitter kunskapen och bedömer eleven utifrån svaret. Däremot har frågor 

som ”Är franka revolutionen viktig? Varför?” inga definitiva svar och kan tolkas fritt. 

Eleverna får då diskutera fram olika svar utifrån sina olika synvinklar, vilket kan leda till ett 

gemensamt, bredare svar. Läraren accepterar eleverna som kunskapskällor och eleverna 

känner sig fria att utforska flera olika källor (Dysthe 1995:58). 

En lyckad konstruktivistisk och interaktionistisk lärsituation använder sig av scaffolding, 

positiv bedömning och autentiska frågor. Detta resulterar i elever som bygger kunskap, inte 

bara utifrån egna synpunkter, utan även andras. 

 

4.2. Inlärningssvårigheter i klassrummet 

Eftersom datorspel kan inkorporeras i klassrumsmiljö (se 2.1.3), är det lämpligt att följande 

rader ägnas åt teorier om vanliga inlärningsmoment som gymnasieelever möter i 

klassrummen. Dunn presenterar i Nu fattar jag! (Dunn 2001:8) svårigheter som elever kan ha 

i den traditionella klassrumsmiljön för att lära sig.  

Dunn beskriver hur eleverna sitter vanligtvis under långa föreläsningar och alternerar mellan 

diskussion och uppgifter. Detta kräver koncentration och fokus för att eleverna ska få ut det 

mesta av undervisningstid, och läraren ska tidseffektivt gå genom de olika delar som ingår i 

studieplanen. Eleven får pauser men inte alltid då eleven själv behöver det (a.a.).  

Dunn delar elever i två kategorier: Analytiska och holistiska inlärare. Analytiska elever passar 

bättre i klassrumssystemet, eftersom de inte har svårigheter att lära sig nya kunskaper utanför 

sina egna intressen och egna erfarenheter. Holistiska inlärare har istället ett starkt behov av att 

koppla nya kunskaper till sina egna erfarenheter för att bearbeta eller komma ihåg dem. Dessa 

nya kunskaper måste också anses vara intressanta av eleven för att de ska tas emot. Holistiska 

inlärare måste då bemöta nya kunskaper på sina egna villkor (Dunn 2001:10). 

Eleverna visar mer entusiasm och är mer aktiva i sin inlärning när de ges fria händer om tema 

för uppsats eller redovisning. Eleverna är mer receptiva om de har valmöjlighet, planerar 

uppgifter eller undersökandearbeten. Även om gymnasieeleven vanligtvis byter klassrum 
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mellan lektionerna, och dessutom får sträcka på benen under raster, har de fortfarande 

problem då de förväntas att sitta stilla under större delen av dagen, menar Dunn (a.a.). 

 

4.3. Datorn i klassrummet 

DOS-projektet, som presenterades i del 2.1.2, är grundstenen i bron mellan datorer och 

svenska skolan. Följande del behandlar Jederskogs redovisning av DOS-projektet (Jederskog 

1993), med syftet att användas i dataspelet. 

DOS-projektet har visat potentialen för den digitala världen inom utbildning (Jederskog 

1993). Numera tas datorn som ett självklart val som textbearbetningsverktyg inom utbildning, 

men enligt Jederskog kan mjukvara för skolanvändning delas i flera kategorier med olika 

potential (se Fig1). 

 

Fig 1 - Kategorisering av projekten i hänsyn till vilken sorts program som använts. 

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel (Jedeskog 1993:17) 

 

Under DOS-projektet har dessa olika områden undersökts, och applicerats till lämpliga 

ämnen. 88 olika projekt har placerats i de olika områdena, där mer än tre fjärdedelar av dessa 

gick att placera i den högra delen av figuren. Dessa projekt företrädde en holistisk 
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kunskapssyn, vilket betyder att datorn användes för att stimulera inlärning och öka förståelse 

istället för att ge eleven mätbara fakta eller kunskaper (Jedeskog 1993:17). 

Jederskog skriver vidare att elever som behöver extra stöd kan få möjligheten att arbeta i egen 

takt eller nivå genom att använda datorn, som dessutom erbjuder omedelbar respons då 

läraren inte finns till hands (Jedeskog 1993:56). Genom datorn kan elever ta makten över 

studietakten och lär sig på sina egna villkor. På detta sätt kan elever som behöver spendera lite 

mera tid inom ett område separeras från resten av klassen och arbeta med sina egna brister, 

utan att påverka inlärningstakten för andra (a.a.). 

Man kan konkludera att användandet av datorer för utbildningssyfte erbjuder ett brett 

användningsområde med fokus på holistisk kunskapssyn och möjligheten för elever att 

bearbeta studiematerial i sin egen takt. 

 

4.4. Ungdomars datorvana 

Eftersom internet är ett viktigt kunskapssökningsverktyg måste gymnasieelevernas 

internetvanor tas i beaktande. Olle Findahls forskning om internetanvändning, Svenskarna 

och Internet (2011), visar ungdomars datorvanor för 2011. Genom cirka 2700 intervjuer, visar 

han att cirka 60 % av ungdomar mellan 15 och 18 år ägnar sig åt internetspel någon gång 

under veckan. Dessutom spelar 90 % av pojkarna och 60% av kvinnorna, mellan 16 och 25 år, 

på nätet. Förutom spel, ägnar sig majoriteten av ungdomar åt sociala nätverk, som är en del av 

deras dagliga rutin. En urval av diagram som illustrerar detta, hämtad från Findahls studie, 

finns att hitta i Bilaga A (Findahls 2011:44).  

 

4.5. Datorspel i samband med utbildning 

Empirisk forskning om datorspel i samband med utbildning finns i mängder, men det handlar 

oftast om väldigt begränsade kvalitativa studier. Studierna är i huvudsak fallstudier och 

intervjuer, som till exempel hos Sandford et.al (2006), Kirriemuir & McFarlane (2003) och 

Ekström (2012). Språket i många av dessa texter är subjektivt och tar ofta ställning innan 

fakta har presenterats. Exempel på detta finns i Prenskys forskning om DGBL (Prensky 2001). 

Subjektiviteten kan märkas i dessa studier och blir ännu starkare när det finns organisationer, 

som TIGA, som strävar efter användande av datorspel inom klassrummet innan det ens finns 

http://www.tiga.org/
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en mer omfattande forskning som stödjer användandet av datorspel i samband med utbildning 

(Leigh 2010). 

Det finns en större studie som visar att COTS-spel kan användas för att höja elevens prestation 

i matematik (Robertson & Miller 2008). Studierna av elever som har spelat Brain Age
 
under 

20 minuter före lektionen, har visat 50 % bättre betygsutveckling jämfört med 

kontrollgruppen. Detta resultat kan vara det mest relevanta argumentet för användning av 

COTS-spel som tillägg till traditionell klassrumsundervisning. Robertson & Miller bevisar 

med sin studie att elever kan tränas och stimuleras genom spel, och att detta förbättrar deras 

prestation i skolan (Robertson & Miller 2008). 

Robertson noterade, utöver en förbättring i prestation bland eleverna, ytterligare ett resultat av 

sin forskning: 

Computer games help flatten out the hierarchy that exists in schools - they are in the domain of the 

learner as opposed to the domain of the school. (BBCNews 2008) 

Robertson påpekar att eleverna stimulerades av en skifte i klassrumshierarki. Utanför 

klassrummet fick eleverna finna sin eget plats som kunskapssökare, istället för passiva 

mottagare i botten av en hierarkisk struktur. En koppling visar sig mellan Robertsons 

kommentar och Dysthes teorier om hierarkyskyfte genom konstruktivistisk och 

interaktionistisk syn på lärande (se del 4.1). 

En liknande studie (Caoili 2009), av Lieury, argumenterar emot användandet av Brain Age i 

samband med matematik för grundskoleelever. Han visar att eleverna, som har spelat spelet, 

istället för att ägna sig åt vanliga matematikutövningar, har fått 17 % sämre resultat i logik 

och minne och 10 % sämre resultat på matematikprov. Lieury menar att traditionella 

matematikutövningar fortfarande är mer effektiva än spel (Caoili 2009). 

Lieury menar att COTS-spel inte motsvarar anpassade uppgifter i termer av effektivitet. 

Robertson och Miller visar att dessa spel kan fortfarande användas som ett tillägg för att utöka 

elevens prestation. Slutsatsen kan då bli att datorspel borde inte användas som en ersättning 

för undervisning, men snarare ett tillägg med avsikt att träna och stimulera eleven. 

Sammanfattningsvis så visar forskning, inom datorspel i samband med utbildning, att 

datorspel snarare kan användas som tillägg än som ersättning för traditionell undervisning. 

Datorspel erbjuder dessutom potentialen att utjämna klassrumshierarkin. 

  

http://brainage.com/
http://brainage.com/
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5. Produkt 

Denna del av texten beskriver planeringen och designen av produkten. Produkten är en 

Facebook App, som heter DebatePit och finns i https://apps.facebook.com/debatepit. 

 

5.1. Speldesign 

Ett urval av pedagogiska verktyg och deras speldesignmotsvarighet redovisas och förklaras 

under de följande raderna. 

 

5.1.1. Forum-baserat 

Datorspelet utformades enligt webbforumprinciper. Grunden till ett webbforum är en samling 

av användare som tillsammans besvarar frågor. Detta återspeglar Dysthes förklaringar till 

elevernas interaktion i konstruktivistiskt och interaktionistiskt utformade klassrum (Dysthe 

1995). Diskussion, scaffolding och hierarkiskifte äger rum i webbforum, och det är en vanlig 

träffplats för dem som aktivt söker kunskap på nätet. 

Speldesignen för produkten kopplas till Usability. En Mockup utformades för att planera 

spelupplevelsen och visualisera produkten. Mockup för produkten, Fig 4 och 5, illustrerar 

många speldesignval som presenteras i denna del av texten. I spelet kan en lärare logga in och 

skriva en ”autentisk” fråga. Detta betyder att frågan ska debatteras och få elevernas egna 

kunskaper och synpunkter att komma fram och bemötas av andra. Programmeringsforum som 

Stack Overflow har funktioner som tillåter användare att rösta fram de mest relevanta svaren 

så att dessa lyfts upp i tråden. Produkten har samma funktion, då spelarna kan lyfta upp svar 

de finner speciellt relevanta genom att klicka på stjärnan brevid svaret (se Fig 4). Detta kan de 

bara göra en gång per svar, och enbart med andra spelares svar. På detta sättet kan spelarna 

värdera och uppmuntra varandra. Denna interaktion mellan spelare, enligt 

webbforumfunktionalitet, är grunden till spelet, och den är bäst illustrerad i Fig 2. 

Största problemet med forum har alltid varit lämpligt beteende. Forum brukar ha moderatorer, 

användare eller administratörer som tar bort olämpliga inlägg. Man kan förvänta sig olämpligt 

beteende som trolling, flaming och till och med spamming. Forumet kan inte övervakas 

konstant och dessutom kan lämpligt beteende i forum vara en del av inlärningsupplevelsen. 

https://apps.facebook.com/debatepit
http://stackoverflow.com/
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Därför togs en spelfunktionalitet fram som tillåter eleverna att själva övervaka forumet. 

Genom att uppmärksamma olämplig beteende, eller ”opponera mot” det (se Fig 5), kommer 

en jury av tio slumpvis (via datorn) valda elever att bedöma om ett inlägg är olämpligt. Man 

kan säga att inlägget befinner sig i process. Om det anses vara olämpligt, tas inlägget bort. På 

detta sätt kommer forumet övervakas, beteendet anpassas, netiqette tillämpas och behovet för 

en lärare eller extern övervakare försvinnas. Processen är illustrerad i Fig 3. Man kan jämföra 

detta spelarbaserade monitoreringssystem med scaffolding (del 4.1) där spelare vägledar andra 

mot en lämpligare och effektivare sätt att dela uttrycka sig. Dessutom är inte läraren en 

autoritetsfigur, då han/hon kan medverka i juryn under samma förutsättningar som eleverna. 

Produkten är fri från klassrumshierarkyn i monitoreringsmomentet.  

Fig 2 – Grundläggande spelmekanik i DebatePit 

Philippe Neguembor, 16-06-2012 
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Fig 3 – Monitoreringsspelmekanik i DebatePit 

Philippe Neguembor, 16-06-2012 

 

5.1.2. Poängsystem 

Produkten har ett poängsystem, utformat enligt positiv bedömnings-principen (se del 4.1). 

Spelarna belönas, inte efter prestation, utan efter medverkan. Istället för att läraren ska sätta 

poäng för eleverna, enligt ”rätt” eller ”fel” svar, får eleven poäng för nästan alla aktiviteter i 

spelet. Spelarna belönas genom att spela.Varje spelare har en poängräkning. Denna 

återspeglar deras aktivitet i spelet. Varje gång eleven lägger till svar eller lyfter upp andras 

svar, får han/hon poäng. 

Positiv bedömning i spelet handlar inte bara om att ge poäng. På samma sätt som en lärare ska 

hindra en elev från att störa i klassrummet, bestraffas spelare som visar ett olämpligt beteende 

i spelet. Genom jurysystemet, presenterat i del 5.1.1, kan spelarna ta bort olämpliga inlägg 

från trådarna, men för att motverka upprepade olämpliga inlägg bestraffas spelaren, som 

förlorar en process, genom att förlora poäng. Spelaren som uppmärksammar ett olämplig 

inlägg belönas med extra poäng. Om inlägget anses lämpligt av juryn, så förlorar spelaren, 



Philippe Neguembor  ME1460 – HT2012 

21 

 

som uppmärksammade inlägget, poäng. Genom detta avråds spelarna att uppmärksamma 

inlägg utan grund. 

Läraren, enligt principerna för positiv bedömning, ska inte agera som bedömare. Däremot ska 

eleverna kunna uppmuntra varandra. Spelare får poäng varje gång hans/hennes svar lyfts upp. 

Poängsystemet belönar användarna enligt följande kriteria: 

Händelse / Aktivitet Poängvärde 

Svara 15 

Uppmärksamma ett svar 10 

Vinna en process 20 

Förlora en process -20 

Lyfta upp ett svar 5 

 

 

5.1.3. Lärarens roll 

Som tidigare förklarades i del 5.1.1, agerar läraren som frågeställare. Han/hon ställer en fråga, 

eller, med webbforumbegrepp, ”skapar ett tråd”, och eleverna debatterar vidare, men enbart 

lärare kan ställa frågor. Tekniskt sett kan läraren svara, eller ”skriva inlägg”, men detta ska 

bara ske i handledningssyfte. Läraren kan då, till exempel, ställa följdfrågor för att hålla igång 

debatten, eller hänvisa till artikel eller källor som återspeglar obehandlade synpunkter på 

frågan. Om läraren däremot ger ett definitivt svar på frågan, kan detta antyda för eleverna att 

debatten är över och läraren intar då en plats som ofelbar kunskapskälla. Debatten, enligt 

hierarkiskifte, upphör och detta kan då vara vara katastrofalt för produktens syfte. Det är 

lärarens ansvar att inte skriva direkta svar till frågorna under spelandet.  

Monitorering är en del av spelandet, och därför kan läraren inte kringgå jurysystemet. Läraren 

kan medverka i juryn, men bara under samma förutsättningar som eleverna. 

Sammanfattningsvis kan läraren ställa frågor, handleda eleverna och administrera debatten på 

samma förutsättningar som eleverna. Lärarens roll i produkten motsvarar handledarrollen, 

vilken beskrivs i Dysthes konstruktivistiska och interaktionistiska syn på lärande (Dysthe 

1995). 
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Fig 4 – Mockup för webbspelet, tråd. 

Philippe Neguembor, 06-03-2012 
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Fig 5 – Mockup för webbspelet, opponering 

Philippe Neguembor, 06-03-2012 
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5.2. Teknisk planering 

Det är tydligt, se del 4.5, att produkten borde användas som tillägg till undervisning och att 

spelandet borde äga rum utanför klassrummet. Sättet att uppnå detta är att produkten blir ett 

webbspel. Följande text förklarar och redovisar lämpliga tekniska val för att uppnå en hög 

tillgänglighet. 

 

5.2.1. Webbspel 

Spelet är byggt som en webbsida för att tillåta en ”snabbare upplevelse” och en bredare 

målgrupp. För detta används HTML för att beskriva innehållet och CSS som beskriver format. 

Genom att använda HTML istället för Flash fungerar det även för iPad och iPhone användare, 

vilka inte har tillgång till Flash-innehåll. Spelet blir dessutom mycket mindre i storlek och ger 

då en snabbare spelupplevelse, vilket kan uppskattas av användare som vill spela via 

mobiltelefon. 

JavaScript används för att sköta de dynamiska funktionerna på webbsidan, till exempel 

funktioner som att gömma eller visa vissa delar av webbsidan genom knapptryck. JavaScript 

kan tolkas av de flesta webbläsare, bland annat hos mobila plattformer. Knappar för att rösta 

på ett svar eller opponera på ett svar sköts av JavaScript. 

I spelets grund finns en databas som sparar information om spelaren och spelets delar, till 

exempel frågor och svar. Webbsidorna i spelet hämtar, ändrar och skickar information till/från 

databasen via PHP, ett webbprogrammeringsspråk som bygger upp en webbsida innan det 

skickas till användarens webbläsare. Varje sida visar en samling av information hämtat från 

databasen. En sida med en fråga hämtas till exempel, se Fig 6, och sedan hämtas och visas 

svar till den frågan. I slutet av sidan kommer användaren sedan kunna skriva ett eget svar till 

frågan som enkelt skickas vidare till databasen och sparas med de andra svaren. Detta svar 

kommer då att visas nästa gång en spelare öppnar samma sida. Specifikationer om 

databasstrukturen finns att se i Bilaga B. PHP används för att kommunicera med databasen 

och bygga upp webbsidan innan den skickas till användaren. 
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Fig 6 – Illustrerar PHP och Databas arbete vid konstruktionen av en ”fråga” webbsida. 

Philippe Neguembor, 17-04-2012 

 

En annan fördel med PHP är den dynamiska uppbyggnaden av webbsidor. PHP innebär att 

om man har en del av en webbsida som man vill använda på flera andra sidor, kan denna del 

sparas i en fil och genom PHP kan delen återanvändas. På detta sättet klistras delar in, som 

huvuddelen av sidan, genom funktionen include(). Man kan inte enbart lägga in 

webbinnehåll, utan man kan också dela funktioner. Till exempel samlades alla funktioner för 

anslutning till databasen i en enda fil, connect.php, som hämtas av varje sida som behöver 

informationen för funktionaliteten. Som resultat, istället för att kod ska skrivas om och om på 

olika sidor, sidorna kan hämta gemensamma kod från samma fil. Ett exempel på inklusion av 

innehåll och funktionalitet kan ses i Fig 7. 
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Fig 7 – Exemplifierar användning av PHP funktionen include() för att inkludera innehåll och funktion 

i question.php sidan och kan dessutom användas i andra sidor. 

Philippe Neguembor, 17-04-2012 

 

 

Sammanfattningsvis är produkten en databasbaserad spelwebbsida. Tekniska fördelar med 

detta finns genom en hög tillgänglighet, strukturerad samling av data och möjligheten att göra 

enkla och snabba ändringar av spelet och innehållet. Om användaren är kopplad till internet, 

kan han/hon spela via datorn, mobiltelefon, och även Apples mobila plattformer. 

 

5.2.2. Facebook 

Denna del av texten förklarar de tekniska valen bakom anknytningen av projektet till 

Facebook. 

Enligt Findahl, ser ungdomarna inloggning till sociala medier som en del av den vardagliga 

rutinen (Findahl 2011). Ett av de största sociala nätverken idag, Facebook, erbjuder 

möjligheten att länka spel eller applikationer, och utnyttja deras data och funktionalitet. I del 
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4.1, redovisas Dunns argument att elever lär sig bättre när de möter kunskap genom sina 

erfarenheter och intresse (Dunn 2001:10). Genom att placera spelet i Facebook, som 

representerar en stor del av ungdomars vardagliga sociala liv, bemöter spelaren kunskaperna 

som erbjuds på sina egna villkor. 

Spel som finns på Facebook finns egentligen inte på Facebooks egen domän. Det som 

Facebook gör är att skapa ett fönster på sidan https://apps.facebook.com/ som innehåller en 

iframe tag som visar spelets webbsida. Detta betyder att spelet visas på Facebooks 

webbsida, så att användaren spelar och har alla Facebookfunktioner som bas för upplevelsen. 

Så Facebook visar spelet, utan att äga det. Detta kallas för Canvas Page (Facebook, 2012) och 

är illustrerat i Fig 8.  

 

Fig 8 – Illustrerar användning av Canvas Page för Facebook applikationer. 

Philippe Neguembor, 17-04-2012 

 

Genom att lägga en webbsida på Facebook som en iframe har webbsidan tillgång till 

verktyg och information inom Facebook. Webbsidan kan interagera med användaren på en 

mer avancerad nivå, via Facebook, genom att skicka meddelande, bjuda in andra användare 

och informera användare om händelser utanför spelsidan. På det sättet kan spelet meddela 

https://apps.facebook.com/
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spelaren via Facebook om viktiga händelser och uppmuntrar honom/henne att komma tillbaka 

till spelet. 

Spelaren kan använda sig av namn, profilbild och annan personlig information från Facebook 

för att skapa en avatar inom spelet, istället för att skapa allt på nytt. Användaren behöver 

dessutom inte logga in i spelet då denne redan legitimerat sig på Facebook och då automatiskt 

loggas in. PHP sköter hämtning och hantering av information som finns på Facebook. Detta 

betyder att webbsidan kan, genom PHP och ett id-nummer, hämta och visa användarens 

namn. Spelarens data eller information behöver inte sparas på produktens databas och då blir 

det enklare för användaren att logga in i spelet. Applikationsägaren behöver inte då ta ansvar 

eller ta risker för sparandet av personlig information. 

Facebook är därför ett bra sätt att nå spelarna då den utökar tillgänglighet, motiverar spelarna 

att komma tillbaka till spelet och försäkrar att hans/hennes personliga information stannar i 

det sociala nätverket. Eftersom Facebook lär vara en del av den vardagliga rutinen, och är en 

area av intresse, så är chanserna att ungdomar spelar produkten mycket hög. 
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6. Slutsats 

I denna del av texten värderas produkten i samband med problemformuleringen och syftet. 

Först och främst, produkten visar att det är möjligt att skapa datorspel för gymnasieelever som 

använder sig av konstruktivistiska och interaktionistiska pedagogiska metoder. Produkten 

lyckas med att samla en hel del pedagogiska verktyg, främst från Dysthe (se del 4.1). Bland 

de pedagogiska metoder som har använts för produkten kan återfinns scaffolding, 

klassrumshierarkiskifte, autentiska frågor och positiv bedömning. Dessa återspeglas i 

produkten i poängräkningssystemet, forum-baserat spelmekanik och monitoreringssystem (se 

del 5.1). 

De tekniska verktygen som användes i projektet fungerar inte som en motsvarighet till 

pedagogiska metoder. Webbspel kan fungera som ett lämpligt och tillgängligt plattforms- 

eller formatsalternativ. Findalls studie (se del 4.4) och förklaringen i del 5.2.2 visar att 

kopplingen till sociala nätverk kan höja tillgänglighet och engagemang. Fokus för de tekniska 

verktygen som användes i projektet, webbspel och sociala nätverk, handlade om spelandet 

utanför klassrummet, och datorspelets plats som stöd till undervisning. 

Produkten har byggts med avsikten att användas som komplement till traditionell 

undervisning. Undervisningstid kan inte alltid räcka till för fulländade debatter och därför kan 

eleverna spela och utforskar i sitt eget takt, i sitt eget fri tid, utanför klassrummets tidsrammar. 

Diskussionsämne som tas under lektionstid kan diskuteras vidare i produkten, då läraren kan 

handleda eleverna till mer omfattande kunskap. 

Sammanfattningsvis, konstruktivistiska och interaktionistiska pedagogiska metoder kan 

användas på datorspel. Datorspel som använder sig av dessa kan fungera som tilläg eller stöd 

till traditionell undervisning. 
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7. Diskussion 

7.1. Spelmekanik 

Spelets forum-format (se del 5.1.1) och poängsystem (se del 5.1.2) gör det tydligt för spelaren 

att för att få poäng kommer han/hon att behöva dela med sig kunskap och värdera andras. På 

det sättet är spelare beroende av varandra för att nå egna mål. När en fråga har besvarats, 

röstats på, uppmärksammats och diskuterats, bygger varje spelare sina egna kunskaper och 

drar egna slutsatser baserade på interaktion med andra. Detta återspeglar grunden till den 

interaktionistiska och konstruktivistiska syn på kunskap som redovisats i del 4.1. 

På grund av spelets foruminspirerade format skulle man kunna säga att spelet egentligen inte 

är ett fulländat spel men istället ett ”spelifierat forum”. Det sista betyder, enkelt sagt, ett 

forum med poäng i. Även om processfunktionaliteten ökar interaktionsnivån, utöver den 

vanliga forummekanismen, kan det inte förnekas att spelet enkelt kan tolkas som ett forum. 

Detta märktes särskilt under speldesign-fasen, men jag har valt att fortsätta för att jag anser att 

det handlar om en spelmekanik som återspeglar de interaktionistiska och konstruktivistiska 

metoderna bättre än någon av de spelgenrer jag känner till. Jag hoppas att ny spelmekanik i 

framtiden täcker dessa frågor och kan ge en bättre, kanske mer dynamisk, spelupplevelse i 

samband med interaktionistisk och konstruktivistisk syn på kunskap. 

Ett sätt att motverka uppfattningen av DebatePit som en utbildningsplattform, hellre än ett 

datorspel, är tillägning av ytterligare spelfunktioner. Achievements skulle fungera utmärkt, 

eftersom den följer principerna bakom positiv bedömning (se del 4.1). Spelaren får då en 

symbolisk medalj för utforskandet av spelmoment och spelstil. 

 

7.2. Betyggrundande 

Enligt principerna bakom konstruktivistisk och interaktionistisk syn på lärande, se del 4.1, 

målet med produkten är att stimulera elevernas naturlig nyfikenhet och hålla den vid liv. 

Produkten är inte betygsgrundande och ska inte vara det, eftersom målet är inte att bedöma, 

utan att stimulera. Bedömning skulle förstöra projektets konstruktivistiska och 

interaktionistiska anda. Klassrumsmiljön är dessutom en säkrare plats för bedömning och 

betyg, eftersom den är en kontrollerad miljö: faktorer som tid, plats, handledning, resurser och 
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fusk kan mätas och kontrolleras. Det skulle vara oansvarig att grunda betyg på prestation på 

en datorspel där alla de förespråkade faktorer kan inte kontrolleras lika bra. 

DebatePit kan däremot användas som en uppföljningsverktyg. Elevens tillväxt inom 

textskrivning, informationssökning och analytisk förmåga kan märkas. Läraren kan använda 

DebatePit som ytterligare en verktyg för att följa och mäta elevens utveckling. 

 

7.3. Klassdelning 

Ett intressant utveckling för DebatePit skulle kunna vara funktioner för klassfördelning, 

ämnefördelning eller gruppfördelning. Användare skulle kunna delas enligt klass, som in i 

klassrummet. På detta sättet skulle det vara enklare för läraren att följa sina elevers spelande 

och handleda dem. Dessutom skulle frågorna kunna återanvändas för nya årskurser. Det 

skulle kunna vara intressant att jämföra diskussioner av samma frågan i olika grupper. 
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Ordlista 

App, som egentligen är en förkortning för applikation, är mjukvara som ska användas för 

specifika ändamål. Mobilapplikationer är applikationer som man kan använda i 

mobiltelefoner och surfplattor. 

Achievement, är en belöning som spelaren får när en viss sekondär mål uppnås. Det brukar 

användas för att öka engagemang eller få spelaren att prova på olika spelstil. 

Avatar är spelarens identitet, karaktär eller representation inom ett spel. Spelare använder sig 

ofta av öknamn, profil bild eller en 3D eller 2D karaktär. 

Binär kod är representation av data enbart med ettor och nollor. Man kan säga att det är 

datorns modersmål. 

Commercial-off-the-shelf, eller COTS, är en beteckning som ges till spel som finns på en 

öppen marknad. Som namnet beskriver det handlar det om sådana spel man kan köpa i 

affären. 

CSS, eller Cascading Style Sheet, är programmeringsspråket som kan sköta formatfrågan för 

webbläsaren. Den beskriver typsnitt, placering, färg och andra formatspecifikationer för varje 

specifierad del av webbsidan. Flera sidor kan dela samma specifikationer, vilket gör det till ett 

självklart val vid stora projekt för webbutvecklare. 

Edutainment är en kategori av program till datorer och TV-spel som kombinerar lärande med 

underhållning. 

Facebook Graph API är en samling av användarinformation på Facebook. Denna 

information kan hämtas via länkar med autentiserade inloggningar. 

Flaming är ett forumbeteende som baseras på ogrundade, överpartiska argument, oftast 

skrivna med versaler. 

Digital Game Based Learning, eller DGBL, är användandet av datorspel i samband med 

utbildning. 

HTML, eller HyperText Markup Language, är programmeringsspråket som används av 

webbläsaren för att bygga upp webbsidan för användaren. Det handlar om en Markup 
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Language, vilket betyder att hellre är att beskriva för webbläsaren det den ska göra, den 

beskriver hur webbsidans innehåll är arrangerat. 

HTTP, eller Hypertext Transfer Protocol, är ett överföringsprotokoll. Detta betyder att 

information eller data som överförs via nätet till och från en server följer vissa 

överföringsregler. Detta är grunden för World Wide Web (www). 

HTTPS, eller Hypertext Transfer Protocol Secure, är ett överföringsprotokol baserat på 

HTTP, som erbjuder en säkrare överförning av data till och från en server. 

JavaScript är ett webbprogrammeringspråk som tillåter interaktion mellan användaren och 

webbsidan i en webbläsare nivå. Detta betyder att användaren inte behöver ladda om sidan 

eller navigera till en annan sida för att göra ändringar. Observera att JavaScript och Java är två 

olika programmeringsspråk. 

Meritvärde är en numerisk representation av elevens betyg. Denna används främst för 

antagningsprocessen inom gymnasie- och högre utbildningar. 

Netiquette är en oskriven samling av regelverk om uppförande på internets 

kommunikationsportaler, som till exempel olika forum. 

Serious Games är spel designade med andra syfte än underhållning. 

Spamming är ett forumbeteende som har reklam som syfte. Användaren gör flera identiska 

inlägg utanför teman, med länkar eller hänvisning till externa och ofta farliga webbsidor. 

Speldesign är, inom spelutveckling, designprocessen som fokuserar på spelarupplevelsen. 

Team Building är den slags aktivitet som företag ofta arrangerar för att anställda ska 

inkorporera sina arbetskollegor i sina sociala kretsar. 

Trollling är ett forumbeteende som byggs på inlägg med mål att irritera eller förolämpa 

andra. 

User Interface är det visuella ramverk inom en applikation, som tillåter kommunikationen 

mellan applikationen och användaren. Ett exempel skulle vara adressfältet i en webbläsare, 

som visar adressen på webbsidan som användaren befinner sig i, och tillåter användaren att 

skriva adressen till en annan sida för att enkelt navigera till den. 
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Usability, eller Användarvänlighet, är en samling av webbdesignteknik, bl.a. lämpliga 

använding av media och strategiska placering av olika objekt på en webbsida. Målen för 

usability är tillgänglighet, effektiv kommunikation och smidig webbnavigering. 

Webbspel är spel man kan spela från sin webbläsare. 
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Länkar 

Brain Age 

Ett pusselspel för Nintendo DS. 

http://brainage.com 

 

Brøderbund Software 

Mjukvara företag bakom Carmen Sandiego och Living Book produktlinjerna. 

http://www.broderbund.com/ 

 

Facebook 

Socialt nätverk 

http://www.facebook.com/  

 

Stack Overflow 

Forum för programmerare 

http://stackoverflow.com/ 

 

TIGA 

Branschorganisation för datorspel i England. 

http://www.tiga.org/ 
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Bilaga A - Diagram 

 

Diagram 1 - Andelen av barnen i olika åldersgrupper som med olika frekvens spelar på Internet 

Ur Svenskarna och Internet, Olle Findahls, 2011 

 

 

 

Diagram 2 - Andel av pojkar och flickor i olika åldrar som någon gång internetspelar 

Ur Svenskarna och Internet, Olle Findahls, 2011 
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Diagram 3 - Andel av pojkar och flickor i olika åldrar som dagligen internetspelar 

Ur Svenskarna och Internet, Olle Findahl, 2011 

 

 

Diagram 4 - Andel av olika åldersgrupper som någon gång eller dagligen besöker sociala 

nätverk 

Ur Svenskarna och Internet, Olle Findahl, 2011 
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Bilaga B – Databas tabell 

fbUser tabell 

Column Type Comments 

Id bigint(20) facebook id  

Score int(11) user score  

Teacher tinyint(1) Determines if user has teacher rights  

Approved tinyint(1) Determines if user is approved to use app  

 

answer tabell 

Column Type Comments 

Id int(11) index  

Text longtext the answer text  

Date date answer date  

Points int(11) amount of votes for  

Author bigint(11) author id  

Question int(11) question id  

 

question tabell 

Column Type Comments 

Id int(11) index  

Text text the question text  

Date date Date of submission  
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