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Sammendrag 

Temaet for denne oppgaven er bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning. 

Problemstillingen lyder som følger: «Hva tenker samfunnsfaglærere som har brukt dataspill i 

sin undervisning om bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning og hvordan knytter de dette 

til læring i samfunnsfag?». Oppgaven ønsker å undersøke hvordan dataspill kan brukes som 

undervisningsmetode i samfunnsfag og hvordan bruk av dataspill kan knyttes til læring i 

faget. Målet med oppgaven er å bidra med ny kunnskap om bruk av dataspill i samfunnsfag. 

Denne kunnskapen kan brukes av samfunnsfaglærere som ønsker å prøve ut bruk av dataspill 

i egen undervisning. 

Denne undersøkelsen har brukt en kvalitativ tilnærming til problemstillingen. Det har i 

forbindelse med oppgaven blitt gjennomført tre kvalitative forskningsintervju med 

samfunnsfaglærere som selv har gjennomført undervisning i samfunnsfag med bruk av 

dataspill. De kvalitative forskningsintervjuene utgjør dermed empirien som er utgangspunktet 

for oppgaven. Analysen som tar utgangspunkt i kodingen av datamaterialet er en pendling 

mellom teori og empiri.  

Som teoretisk grunnlag har oppgaven blant annet trukket inn et sosiokulturelt perspektiv på 

bruk av dataspill i undervisning. Oppgaven gjør rede for hvordan bruk av dataspill kan 

knyttes til akademisk kunnskap i samfunnsfag, hvordan dataspill kan bidra til å engasjere 

elever og hvordan dataspill kan knyttes til deltakelse i samfunnsfag.  

Studien gir ikke grunnlag for brede konklusjoner og store funn, men kommer likevel med et 

lite bidrag til en spilldidaktikk i samfunnsfag. Hovedfunnet i oppgaven er at dataspill kan 

tenkes å bidra til å fremme akademisk kunnskap i samfunnsfag, samt bidra til å utvikle kritisk 

tenkning og deltakelse hos elever. Videre synes bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning å 

være engasjerende for elever, men det er tydelige kjønnsforskjeller i reaksjonene på 

undervisning med dataspill. Til slutt synes det å være en generell utfordring for læring i 

samfunnsfag at elevene synes å bruke spill for å lære å spille og ikke spiller for å lære. Dette 

kan gjøre overføringen av kunnskap fra spillet til kunnskap i faget vanskelig.  
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Forord 

Arbeidet med denne avhandlingen har vært både spennende og lærerik. Denne avhandlingen 

markerer en avslutning på et studie med mye kunnskap som jeg gleder meg til å bruke i mitt 

videre arbeid. Når jeg nå er ferdig med avhandlingen ønsker jeg å benytte denne anledning til 

å takke alle de som har hjulpet meg på veien. 

Først og fremst vil jeg takke informantene mine, som satte av tid i sin travle hverdag til å la 

seg intervjue om et tema de hadde stor kunnskap om. Jeg vil også rette en spesiell takk til min 

veileder Elin Sæther som har hjulpet og veiledet mitt arbeid med denne oppgaven og kommet 

med gode råd underveis i prosessen. Til slutt vil jeg få rette en stor takk til mor og far, familie 

og venner som har støttet meg i arbeidet med oppgaven.  

Mai, 2015 

Espen Urkegjerde 
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Kapittel 1 – Introduksjon 

Målet til denne masteroppgaven er å drøfte hvordan dataspill kan bidra til undervisning i 

samfunnsfag i skolen.  

I en stadig mer digitalisert verden bruker elever mer og mer tid på spill i fritiden. Samtidig gir 

datamaskinenes inntog i klasserommene nye muligheter og utfordringer med tanke på 

undervisning. Et sentralt spørsmål blir derfor hvordan skolen og samfunnsfaglærere skal 

benytte seg av disse nye mulighetene som teknologien skaper.  

Gjennom praksis har jeg erfart at elevene har ulike forventinger til lærerens bruk av digitale 

verktøy. Bruk av digitale presentasjonsverktøy som PowerPoint og digitale strømmetjenester 

som YouTube er nå for mange lærere en selvsagt del av deres skolehverdag. Den teknologiske 

utviklingen har ført til at skolen har implementert mer og mer av teknologien etter hvert som 

lærere har funnet bruksområder for den i skolen. I denne masteroppgaven ønsker jeg å 

undersøke om det er mulig å ta enda et skritt videre og inkludere dataspill som 

undervisningsmetode i samfunnsfag.  

Det var gjennom praksis at jeg fikk ideen til denne masteroppgaven. I løpet av 

praksisperioden fikk jeg muligheten til å observere en lærer som gjennomførte et 

undervisningsopplegg med dataspill i samfunnsfagundervisningen. Dette vakte min interesse, 

blant annet fordi elevene syntes å være synlig motiverte for denne typen undervisning. Dette 

var også noe elevene pratet mye om, og elever i parallellklasser uttalte blant annet at de syntes 

det var urettferdig at den andre klassen fikk spille spill, mens de måtte ha vanlig undervisning. 

Jeg tenkte derfor at bruk av dataspill i samfunnsfag virket som et spennende tema å skrive om 

i masteroppgaven. Videre har jeg selv god erfaring med spill og selv har lekt med tanken på å 

bruke dataspill i egen undervisning. Jeg tenkte derfor at bruk av dataspill kunne være en artig 

og leken tilnærming til samfunnsfagundervisning for elevene. Samtidig var det viktig for meg 

at undervisningen måtte ha et faglig innhold som grunnlag. For å bruke dataspill i 

undervisningen må bruken av dataspill kunne knyttes til å lære fag i samfunnsfag. Det denne 

oppgaven ønsker å undersøke er hvordan bruk av dataspill kan bidra til læring i samfunnsfag.  

I de siste årene har bruk av dataspill i skolen vært omtalt i media flere ganger. Ifølge Bergens 

Tidende uttalte daværende kunnskapsminister Øystein Djupedal at han oppfordret skolene til 
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å satse på dataspill som et læringsmiddel i skolen. Dette var blant annet fordi han mente at 

dataspill kunne gjøre undervisningen mer spennende og lærerik og fordi dataspill er en 

kommunikasjonsform unge er kjent med (Bergens Tidende, 2006). I en artikkel i NrK fra 

2007 er overskriften «De populære dataspillene bør inn i skoletimene». Her skriver 

artikkelforfatterne om to lærere som har brukt dataspill i sin undervisning og som mener at 

dataspill absolutt kan brukes i skolesammenheng (Berge & Bøe, 2012). Videre skriver 

Pressfire.no (Grindhaug, 2013) om bruk av Minecraft i niende trinn og om et 

samarbeidsprosjekt mellom medietilsynet og Senter for IKT i utdanningen om utvikling av et 

studieark der dataspill brukes i skolen. I en artikkel i Dagbladet skriver Arnseth og Kløvstad 

(2007) at ungdom lærer av dataspill og at elevene trenger den IKT-kompetansen som er 

nødvendig i det moderne informasjonssamfunnet.  

I en undersøkelse fra 2001 konkluderte Augedal og Singstad (2001) med at bruk av dataspill i 

fremmedspråkundervisningen førte til at elevene generelt ble motivert ved bruk av IKT og 

dataspill, og at spillet gav et læringsmiljø preget av spill, lek og trygghet. 

Samtidig kan en også lese om bekymringer knyttet til dataspill i media. «Dataspel gjev sløve 

elevar» lyder en artikkel fra NrK Sogn og Fjordane. I artikkelen peker Faugstad, pedagogisk 

ansvarlig ved Øyrane videregående, på utfordringer knyttet til elevers bruk av dataspill på 

fritiden (Kolseth og Erstad, 2008). Faugstad mener overdreven bruk av dataspill kan føre til 

en lavere prioritering av skole og til sosial isolering. Og det er ikke bare elevenes bruk av 

dataspill på fritiden som kilde til bekymring. Elevers bruk av dataspill i skoletiden er også 

bekymringsverdig. I praksis opplevde jeg stadig vekk at elevene spilte spill på mobiler og 

datamaskiner i undervisningen. Jeg vil derfor hevde at det er ønskelig å undersøke mulige 

måter å implementere elevers bruk av dataspill i undervisningen blant annet som et ledd i å 

hindre den uønskede atferden med spill i undervisningen.  

1.1 Problemstilling og grunnlag 

Det overordnede målet for masteroppgaven er å drøfte hvordan dataspill kan bidra til 

undervisning i samfunnsfag. Problemstillingen til masteroppgaven lyder da som følger: 

«Hva tenker samfunnsfaglærere som har brukt dataspill i sin undervisning om bruk av 

dataspill samfunnsfagundervisning og hvordan knytter de dette til læring i samfunnsfag?»  
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For å belyse problemstillingen vil oppgaven også drøfte følgende forskningsspørsmål: 

Hvordan kan dataspill bidra til akademisk læring i samfunnsfag? Hvordan kan dataspill bidra 

til engasjement og motivasjon i samfunnsfag? Og kan bruk av dataspill knyttes til deltakelse 

og demokratiopplæring i samfunnsfag? 

Problemstillingen er relevant for fordi det i dag er lite kunnskap om hvordan lærere kan aktivt 

bruke spill i samfunnsfagundervisningen på. Det mangler med andre ord en spill-didaktikk i 

samfunnsfag. Samtidig vil det bli stadig mer interessant for skolen fremover å se på nye måter 

å bruke digitale virkemidler på. I Stortingsmelding nr. 17 – Eit informasjonssamfunn for alle 

(2006-2007) skriver Stortingsmeldingen at:  

«Norsk skule skal vere ein føregangsskule i verda med omsyn til bruk av IKT i 

undervisning og læring. Regjeringa har som mål å få fram ein moderne skule som har 

eit aktivt og kritisk forhold til ny teknologi, og som tek utgangspunkt i det potensialet 

som ligg i møtet mellom ein digital ungdomskultur og skulens meir tradisjonsbundne 

kultur for læring. […] Dersom lærarane skal vere i stand til å undervise i og med IKT, 

må dei sjølve ha stor forståing for IKT og dei pedagogiske moglegheiter verktøyet byr 

på».  

Stortingsmeldingen formidler her at de ønsker at den norske skolen bør se på mulighetene ny 

teknologi gir for undervisning i skolen. Videre hevder stortingsmeldingen at den digitale 

ungdomskulturen elevene deltar i på fritiden ikke er nødvendigvis gir de et godt utgangspunkt 

i de de kaller den mer tradisjonsbundet skolen. Oppgaven vil argumentere for at bruk av spill 

kan åpne for nye muligheter for undervisning og deltakelse i samfunnsfag.  

1.2 Dataspill i skolen  

Spill i ulike former blir brukt i varierende grader i norske skoler. Samtidig er min egen 

erfaring at det finnes lite kunnskap om hvordan en lærer kan bruke dataspill i 

samfunnsfagundervisning. Som nevnt ovenfor er det likevel flere som mener at bruk av 

dataspill potensielt kan gi et positivt bidrag til læring i skolen. I et notat om dataspill i skolen 

skriver Senter for IKT i Utdanningen at spill ikke bare kan knyttes til digitale ferdigheter, men 

også til de andre grunnleggende ferdighetene. Videre skriver de at: «Kombinasjoner av 

underholdning, spenning, refleksjon, utfordringer og oppgaver som må løses, gjør at dataspill 
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kan brukes både som verktøy og metode for å lære fag» (Senter for IKT i Utdanningen, 2014). 

Videre skriver senteret at «Dataspill i skolen har også en egenverdi rotfestet i motivasjon, 

interaktivitet, kreativitet, lek og samarbeid» (Ibid, s. 1).  

Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) peker på at deler av forskningen, som James Paul Gee 

(2007), mener at dataspill kan by på sentrale og relevante bidrag til undervisningen, mens 

andre, som Simon Egenfieldt-Nielsen (2006), er mer kritiske til hvordan dataspill kan bidra 

med noe nytt i til undervisningen. Videre skriver stortingsmeldingen at dataspill kan brukes 

som utgangspunkt for en diskusjon i klassen ved at læreren demonstrerer ett spill som så blir 

etterfulgt av en diskusjon eller en oppgave. Stortingsmeldingen skriver også at bruk av 

dataspill kan virke motiverende på de elevene som ikke er sterke på skolen.  

Hva er det som gjør at dataspill kan brukes som læringsverktøy i skolen? Det mest 

nærliggende å trekke frem er at dataspill i seg inneholder mye læring. I dataspill blir spilleren 

presentert for ulike utfordringer og problemer spilleren må løse. Kort forenklet må derfor 

spilleren lære hvilke virkemidler og hvilke strategier som oppnår det ønskede resultatet.  

1.3 IKT, digitale ferdigheter og dataspill i samfunnsfag 

Som nevnt ovenfor er et av målene for norsk skole ifølge Stortingsmelding nr. 17 å være et 

foregangsland med tanke på bruk av IKT i skolen. IKT er en grunnleggende ferdighet i alle 

fag og dermed også en grunnleggende ferdighet i samfunnsfag. Det er derfor relevant å se på 

ny bruk av IKT også i samfunnsfag. 

Jones og Krumsvik (2007) mener den digitale revolusjonen har satt sitt preg på både skole og 

samfunn og understreker behovet for å se på nye måter å inkludere ny teknologi på i skolen. 

Skolen har ifølge Jones og Krumsvik et godt utgangspunkt for å implementere ny bruk av 

IKT, noe som blant annet skyldes den høye PC-dekningen. En kartlegging fra 

Utdanningsdirektoratet (2007) gjennomført i 2006-2007 viser at grunnskolen har en 

maskintetthet på 4,7 elever pr datamaskin, mot en maskintetthet på 1.8 i videregående skole. 

Læreplanen i samfunnsfag nevner eksplisitt av teknologi har en verdi i seg selv: «Gjennom 

arbeid med faget vil elevane lettare forstå verdien av og utfordringar knytte til teknologi og 

entreprenørskap» (Utdanningsdirektoratet, 2013). Et mål med å undervise bruk av IKT er å 

utvikle digital kompetanse. Arnseth og Kløvstad (2007) definerer digital kompetanse som: 
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«Digital kompetanse er evnen til å finne informasjon, integrere ny kunnskap med det 

man kan fra før eller informasjon fra andre kilder, ferdigheter til organisere kunnskap 

i digitale mapper som gjør det enklere å finne igjen ting når du trenger det, å evaluere 

og drive kildekritikk i forhold til om kunnskap er sann eller troverdig, og en evne til å 

skape sammensatte uttrykk hvor tekst, lyd og bilde fungerer sammen.» (Arnseth og 

Kløvstad, 2007).   

Senter for IKT i utdanningen (2014) mener bruk av dataspill kan bidra til utvikling av 

ferdigheter som innovasjon, kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, samarbeid og 

e-borgerskap, som alle er relevante ferdigheter i samfunnsfag. Senteret mener også disse 

ferdighetene er nødvendige ferdigheter elever trenger for læring og som vil være nødvendige 

på fremtidens arbeidsmarked: «Dataspill kan være en motiverende og rik måte å øve seg i 

problemløsing gjennom samarbeid, og med den riktige pedagogiske innrammingen vil 

dataspill være svært relevant når det gjelder å oppøveferdigheter for det 21. århundre» (Ibid, 

s. 8).  

Videre mener Senter for IKT i utdanningen (2014) at dataspill i skolen også kan knyttes til 

digitale ferdigheter. I samfunnsfag er digital ferdighet som grunnleggende ferdighet definert 

slik:  

Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å 

utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant 

informasjon om samfunnsfaglege tema. Ferdigheitene omfattar òg å bruke digitale 

presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere 

multimediale produkt. […] Utvikling av digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å 

lære seg å bruke digitale verktøy og medium for å tileigne seg fagleg kunnskap, 

uttrykkje eigen kompetanse og forsterke faglege bodskapar. Digitale ferdigheiter i 

samfunnsfag blir oppøvde i ein prosess som begynner med å bruke digitale verktøy til 

å finne og gje att samfunnsfagleg innhald. Vidare blir evna til å bruke varierte 

søkjestrategiar utvikla, til å gjere kritiske val og til å uttrykkje fagleg refleksjon. 

Oppgaven vil senere argumentere for at bruk av dataspill både kan egne seg som medium for 

å tilegne seg faglig kunnskap og forsterke faglige budskaper, men kan også egne seg som 

metode for å utvikle kritisk tenkning hos elever. Videre kan dataspill brukes til å utarbeide og 

presentere multimodale produkter i samfunnsfag. Et eksempel på dette kan være et 
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eksempelopplegg på bruk av dataspill i samfunnsfag, utviklet av lærere fra Nordahl Grieg 

skole i Bergen i samarbeid med Senter fra IKT i utdanningen (Husøy, 2015). I dette 

eksempelopplegget skal elevene bruke dataspillet Civilization til å presentere en internasjonal 

konflikt. Elevene blir blant annet bedt om å drøfte årsaker og mulige løsninger til konflikten, 

samt bruke skjermvideo eller skjermbilder for å illustrere denne konflikten. Dette er et 

eksempel på hvordan dataspill kan brukes med tanke på digitale ferdigheter og bruk av IKT i 

samfunnsfag.  

1.4 Definisjon av dataspill 

Hva er et dataspill? Det finnes flere definisjoner på spill, som gjerne varier fra person til 

person og fra spiller til spiller. Gjennomgående blir spill gjerne definert som en lek eller 

annen aktivitet som blir gjentatt flere ganger. Ifølge Egenfeldt-Nielsen har Juul følgende 

definisjon på spill: 

«A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where 

different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to 

influence the outcome, the player feels attached to the outcome and the consequences 

of the activity are optional and negotiable» (Egenfeldt-Nielsen, 2010, s. 14).  

Egenfeldt-Nielsen (2011) bruker selv en definisjon som baserer seg på konflikt og valg:  

«I define computer games as virtual worlds with a conflict. Virtual worlds are finite, 

rule-based problem-spaces that offer players different means to solve problems with a 

precise feedback and reward system. […] Games are about making decisions, what 

will you do next, it is about seeing consequences, and receiving feedback on your 

actions». 

Det som skiller data- og videospill fra andre typer spill er at brukeren (spilleren) bruker 

elektronisk utstyr som visualiseres gjennom en skjerm. Data- og videospill spilles på 

spillplattformer, en kategori som inneholder en mengde plattformer, som personlige 

datamaskiner, spillkonsoller, mobiler og nettbrett.  

Oppgaven vil videre bruke følgende definisjon på dataspill: Et dataspill er en aktivitet der 

spilleren bruker en spillplattform som visualiserer spillet gjennom en elektronisk skjerm. 
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Denne definisjonen utelukker spill som ikke er data- og videospill. Når definisjonen dataspill 

brukes videre i oppgaven vil det i hovedsak referere til spill som kan spilles på personlig 

datamaskin som spillplattform. Denne avgrensningen er i første omgang praktisk, siden det er 

dataspill som er mest relevant i bruke i undervisning i skolen. Det er likevel mange spill som 

kan spilles på flere spillplattformer, som Battlefield 4, som kan spilles på datamaskin, 

Playstation 3 og 4 og Xbox 360 og One. Videre i oppgaven vil spill referere til dataspill med 

mindre noe annet er spesifikt nevnt. 

Dataspill kan deles inn i to hovedkategorier: læringsspill og kommersielle spill. Ifølge Senter 

for IKT i utdanningen er et læringsspill: «er dataspill som utvikles og designes for bruk i 

skolen eller for å lære opp spesifikke ferdigheter eller fagstoff. I disse spillene er det lagt mer 

vekt på læring enn på underholdningsaspekter» (Senter for IKT i utdanningen, 2014). Videre 

skriver senteret at læringsspill gjerne brukes til å drille grammatikk og andre språkferdigheter 

i språkfag og til å drille matematikkferdigheter (Ibid). Det finnes også andre læringsspill som 

har som formål å simulere deler av virkeligheten for å undersøke sosiale spørsmål eller 

konflikter. En svakhet ved læringsspill er at spillene kan oppfattes som lite engasjerende for 

spillerne fordi spillopplevelse og design er underordnet det pedagogiske innholdet.  

Kommersielle dataspill er utviklet for det kommersielle markedet. Disse dataspillene varierer 

stort i omfang og størrelse. Noen dataspill er små, med enkel spill-mekanikk og lav kvalitet 

med tanke på grafikk og fremstilling. Andre spill er store, der spilleren blir tilbudt en hel 

virtuell verden å utforske, med avansert spill-mekanikk og høy kvalitet på grafikk, gjerne 

også med spesifikt utviklet bakgrunnsmusikk. Siden disse dataspillene er utviklet for profitt, 

gjør dette at det er spillopplevelsen som er i sentrum. Dette gjør at de ofte har et større fokus 

på spenning og engasjement. De største utgiverne kan tilby dataspill med store budsjett, lang 

og bred spillutvikling og bedre grafikk. Ifølge Senter for IKT i utdanningen (2014): «kan 

kommersielle dataspill gi læreren en større grad av fleksibilitet og tilpasning til faglige 

behov».  

Siden kommersielle spill er den typen dataspill som elever vanligvis bruker på fritiden er det 

denne typen dataspill oppgaven vil fokusere på, selv om mye av det som drøftes også vil ha 

relevans for læringsspill.  

Dataspill kan spilles på to ulike måter, singleplayer og multiplayer. Å spille singleplayer 

betyr å spille et dataspill på en spillplattform uten at andre spillere er med i spillet. Dette betyr 
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ikke at spilleren nødvendigvis spiller fysisk alene når han eller hun spiller singleplayer, men 

det betyr at spilleren ikke har noen form for interaksjon med andre spillere i selve spillet. I 

singleplayer har derfor spilleren bare interaksjon med spillet eller med datastyrte spillere, 

også kalt Artificial Intelligence (AI) eller non-player characters (NPC)s. Å spille multiplayer 

betyr å spille sammen, oftest over flere spillplattformer. Det er vanlig å spille multiplayer over 

internett, men multiplayer kan også spilles fysisk sammen. De fleste dataspill kan ofte både 

spilles singleplayer og multiplayer.  

Internett har gjort det mulig for spillere å spille sammen uten å være fysisk i samme rom. Det 

er nå vanlig for spillere å spille sammen med andre spillere som de ikke kjenner i den 

«virkelige» verden. Det er ofte vanlig for spillere som spiller mye multiplayer over internett å 

delta i det som kalles guilds, klaner eller faksjoner, som er en organisert gruppe av spillere 

som jevnlig spiller sammen over internett. De fleste dataspill som kan spilles multiplayer har 

gjerne en eller flere klaner som spillere kan delta i. Klaner kan variere i størrelse, alt fra et 

dusin til flere tusen. For eksempel oppgir klanen The Art of Warfare at klanen har nærmere 

2700 medlemmer (The Art of Warfare, 2015). 

1.5 Barn og unges bruk av spill 

For barn og unge blir spill et stadig mer vanlig innslag i deres hverdag. Ifølge undersøkelsen 

Barn og Medier 2014 har 95% av barn og unge mellom 9 til 16 år tilgang på PC eller Mac og 

94% av barn i samme alderen spiller spill på fritiden (Medietilsynet, 2014). Spill er med andre 

ord en veldig vanlig fritidsaktivitet for norske elever. Videre viser rapporten at det er 

forskjeller i gutter og jenters bruk av spill. 98% av gutter i alderen 9-16 år spiller spill på 

fritiden, sammenlignet med 90% hos jenter. Videre er det mest vanlig for gutter å spille på PC 

eller på spillkonsoll, mens jentene spiller mer på nettbrett og smarttelefon. Ifølge rapporten er 

Minecraft, FIFA og GTA de mest vanlige spillene for gutter, mens MovieStarPlanet, 

Minecraft, Candy Crush, SIMS og Hay Day er de mest populære spillene for jenter (Ibid).  

Disse kjønnsforskjellene gjør at gutter og jenter generelt har ulike erfaringer med spill på 

fritiden. Siden guttene bruker mer tid på å spille på datamaskin og spillkonsoll, som er 

plattformer som tillater mer avanserte spill, både med tanke på innhold og grafikk, enn det 

nettbrett og smarttelefon gjør, gjør at guttene i større grad enn jentene har mer erfaring med 



9 

 

den typen spill som kan være relevant for undervisning i samfunnsfag, som SimCity og 

Civilization. Begge disse spillene er utviklet for datamaskin.   

1.6 Ulike dataspill 

Oppgaven vil her presentere noen utvalgte dataspill som vil bli referert til senere i oppgaven. 

Dette er for at leseren skal ha grunnleggende kjennskap til de spillene som vil bli drøftet 

videre i oppgaven. 

1.6.1 Civilization IV 

Civilization IV er et kommersielt, tur-basert strategispill for PC der spilleren tar kontroll over 

en sivilisasjon og forsøker å vinne over de andre sivilisasjonene i spillet. Spillet er et 

strategispill fordi spilleren spiller mot andre sivilisasjoner, enten andre spillere eller datastyrte 

sivilisasjoner, også kalt Artificial Intelligence (AI). I spillet tar spilleren rollen som statsleder i 

en gitt sivilisasjon og styrer sivilisasjonen fra tidlig historie til moderne alder. Spillet er over 

når en av sivilisasjonene for eksempel slår ut de andre sivilisasjonene gjennom krigføring 

eller eier en by som har oppnådd det høyeste kulturelle nivået. For å oppnå seier er ofte 

interaksjon med andre statsledere (spillere og AI) nødvendig. Diplomati er en sentral del av 

spillet, der sivilisasjonen forhandler om ressurser, teknologiske nyvinninger, handel og 

allianser. Hvilke sivilisasjoner som handler med hvem er avhengig av økonomiske, militære 

og kulturelle forhold. For eksempel så er det sjeldent av sivilisasjoner som har gått til krig 

mot hverandre tidligere i spillet og som også tilber ulike religioner handler med hverandre.  

Sivilisasjonene i Civilization IV er baser på stater og samfunn som har eksistert i 

verdenshistorien. Spilleren kan for eksempel lede den romerske sivilisasjonen som Julius 

Cæsar, lede den amerikanske sivilisasjonen som Washington eller den egyptiske 

sivilisasjonen som Ramesses II. Hendelsesforløpet bestemmes ut i fra sivilisasjonenes valg og 

ikke fra reelle historiske hendelser. En vanlig måte å spillet blir spilt på er at sivilisasjonene 

starter på en tilfeldig valgt kart og deretter forsøker å oppnå seier.  

Hovedelementet til sivilisasjonene i spillet er sivilisasjonenes byer. Byene produserer blant 

annet kultur, bygninger, militære enheter og vitenskapelig forskning. Jo flere og større byer en 

sivilisasjon er, jo sterkere er den. Byenes størrelse og effektivitet er hovedsakelig regulert av 
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tre forhold: tilgang til mat, tilgang til materiell produksjon og hvilke bygninger som i byen. 

Slik vil for eksempel en by med god tilgang til elever og dyrkbar mark ha større potensiale for 

å bli stor, enn byer som er bygget i ørkenen eller som uten tilgang til ferskvann.   

I Civilization IV er det også vanlig å spille det som kalles for scenarioer. Den mest vanlige 

scenarioformen er simuleringer av reelle historiske hendelser. Dette inkluderer blant annet 

verdensscenarioet, der spillerne tar kontroll over sivilisasjoner som geografisk starter der de 

historisk fant sted og spiller fra år 4000 før Kristus til år 2050. Scenarioet er likevel historisk 

ukorrekt i den forstand at sivilisasjoner som ikke sameksisterte vil starte i samme tidsalder i 

scenarioet. Som simulator er denne typen scenario interessante for spillerne siden det 

muliggjør flere ulike utfall. Hva ville skjedd hvis kineserne koloniserte Nord-Amerika? Hva 

om Romerriket aldri falt sammen? Civilization IV er også et spill som ofte blir gjenstand for 

modding, som betyr at spillere går inn og endrer på spillet eller spillmekanismer. Slik kan 

spillere selv designe sine egne scenarioer eller sivilisasjoner.  

Squire (2011) mener at Civilization IV kan være et nyttig verktøy for å lære samfunnsfag og 

historie. I Norge har lærere ved Nordahl Grieg skole i Bergen utarbeidet et 

undervisningsopplegg med Civilization IV som ligger på nettsidene til IKTiPraksis (Husøy, 

2015). Squire ønsker likevel å gjøre oppmerksom på følgende utforinger med tanke på 

forutinntatthet (bias) i Civilization IV. For det første er teknologisk utvikling i spillet alltid 

sett på som en fremskritt. Teknologiske utviklinger fører til bedre enheter, bedre bygninger 

osv. Spørsmålet mener Squire er om dette virkelig er fremskritt. For det andre har spillet en 

kritisk-marxistisk tilnærming til makt og konflikt. Makten i spillet springer ut i fra materielle 

goder, og de sivilisasjonen som sikrer seg disse ressursene og bruker dem effektivt vil oppnå 

suksess i spillet. For det tredje har spillet en geografisk-materialistisk tilnærming til historie. 

De sivilisasjonen med de beste geografiske utgangspunktene, med tanke på mattilgang, 

materiell produksjon og ressurser og handel med andre sivilisasjoner, vil gjøre det bedre enn 

de sivilisasjonene med liten tilgang til disse. Dette viser blant annet at dataspill er artefakter 

som i seg selv vil påvirke undervisningen. Oppgaven vil senere gjøre rede for dataspills rolle 

som artefakt i metodekapittelet.  

1.6.2 SimCity 
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SimCity er en fellesbetegnelse på kommersielle dataspill i SimCity-serier der det nyeste 

spillet er SimCity 2013. SimCity er et by-simuleringsspill, der spilleren tar rollen som 

ordføreren til en by og skal styre og utvikle byen. Viktige aspekt med spillet er å skape et 

stabilt budsjett, opprettholde innbyggernes lykke (happiness), skape nok arbeidsplasser og 

fritidsaktiviteter for byens innbyggere og regulere trafikk og kollektivtransport. SimCity er et 

enkeltspiller-spill i den forstand at spillet ikke muliggjør interaksjon med andre spillere i 

spillet. I de nyeste spillene kan spillere dele regioner med byer i, men en by kan bare bli styrt 

av en spiller.   

I SimCity er alle bygninger-soner delt inn i tre typer: boligområder, kommersielle områder og 

industriområder. Helt grunnleggende fungerer sonene slik at boligområder produserer 

innbyggere som tar jobber som ansatte i industriområder, som igjen produserer varer som kan 

selges i kommersielle områder. Innbyggernes lykke er blant annet avhengig av skattesatsene 

til byen, tilgang på arbeid, pendleavstand til jobben, tilgang på varer i kommersielle områder, 

forurensing og byens tjenester, som helse, utdanning, politi, brannvesen, vann og kloakk.  

Ordførerens viktigste inntektskilde er å skattlegge de ulike områdene i byen. Spilleren kan 

selv velge hvilket skattenivå spilleren vil at byen skal ha, men dette får konsekvenser for hvor 

attraktiv byen er for innbyggere, forretninger og industri. Spilleren kan også bygge spesielle 

bygninger som skaper profitt, som for eksempel kasinoer eller metallproduksjonsfabrikker. Et 

av de sentrale målene med spillet er å skape et balansert budsjett, slik at byen både kan utvide 

seg og opprettholde innbyggernes lykke, samtidig som den betaler for de nødvendige 

tjenestene som innbyggerne trenger.  

Et viktig aspekt ved spill-mekanismen er at alle deler av spillet virker med hverandre. Har 

veien som leder mellom boligområdene og industriområdene for liten kapasitet, vil dette 

hindre vekst. Har byen for liten tilgang til utdanning vil dette resultere i mer kriminalitet. 

Bygger en spiller et fabrikk som forurenser mye rett ved sin av et boligområde vil lykken i 

disse områdene synke drastisk. Har byen god tilgang til høyere utdanning vil 

industriområdene være mer produktive og dermed produsere mer inntekt for ordføreren.  

1.6.3 Minecraft 



12 

 

Minecraft er et sandbox-spill, originalt for bruk til PC, men senere også for konsoll, nettbrett 

og mobil. Sandbox-spill henter sitt navn fra barns lek i sandkasse og kjennetegner et spill der 

det ikke finnes noen endelig mål med spillet. I slike spill finnes det med andre ord ikke noen 

end-game scenario eller en «boss» som må bekjempes som gjør at en spiller har «vunnet». 

Spillet kan dermed spilles uendelig. I det blir istedenfor opp til hver enkelt spiller å sette seg 

mål med spillet og skape sin egen mening med spill-aktiviteten. Minecraft er dermed et åpent-

verdensspill som gir spillerne stor frihet til hvordan de ønsker å spille spillet.  

Spillets kjerne dreier seg om å anskaffe seg blokker (bricks) som spilleren så setter ut i verden 

for å bygge forskjellige byggverk. Blokkene representerer ulike materiale som jord, stein, 

metall, vann eller tre. På denne måten kan spillere designe og bygge ulike byggverk, alt fra et 

enkelt trehus til et stort slott eller herskapshus, til faktisk en hel storby. Spillet er designet 

rundt en dag-natt-syklus og spillerne vil i løpet av en dag møte ulike dyr og monstre, kalt 

mobs i spillet. Om dagen vil spillerne møte vennlig innstilte dyr som kyr og griser som 

spilleren kan skaffe seg mat fra. Om natten eller på mørke steder vil spilleren møte fiendtlige 

monstre, som gigantiske edderkopper eller zombier som er ute etter å drepe spilleren.  

Spillet kan hovedsakelig spilles i to ulike versjoner, enten survival-mode eller creative-mode. 

I survival-mode må spilleren selv skaffe seg blokker for å bygge (crafte) ulike bygninger eller 

strukturer. Spill-figuren er også dødelig, slik at hvis spill-figuren går tom for mat, faller ned 

fra en for høy plass, eller blir drept av en fiendtlig mob, så dør spill-figuren og spilleren må 

starte på ny. Dette vil si at selve spillet ikke starter på nytt, men at alle brikker som spill-

figuren hadde med seg som ikke var lagret eller plassert ut i verdenen, forsvinner. Spilleren 

har likevel en mulighet til å få tilbake brikkene ved å komme seg tilbake til stedet der spill-

figuren døde innen en hvis tidsfrist. I creative-mode er det ikke mulig å dø, og spilleren har 

uendelig tilgang til blokker. Minecraft kan spilles singleplayer ved at spilleren er den eneste 

som eksisterer og bygger i en verden, men kan også spilles multiplayer over internett på 

såkalte servere, der flere spillere eksisterer i samme verden. Disse serverne har gjerne det som 

kalles administratorer, som kontrollerer verdenen og sørger for at spillere ikke bryter 

serverens regler.  

1.7 Oppgavens oppbygning 
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Denne oppgaven er delt inn i fem hovedkapittel i tillegg til et sammendrag som kort beskriver 

oppgaven.  

Kapittel 1 er introduksjonskapittelet. Her har jeg presentert problemstillingen og 

forskningsspørsmålene i studien min, gjort rede for hvorfor jeg mener studien er relevant og 

definert begrepet dataspill og andre relevante begreper, samt presentert noen utvalgte dataspill 

som vil bli referert til senere i oppgaven.  

Kapitel 2 er teorikapittelet. Her vil jeg gjøre rede for det teoretiske rammeverket for 

oppgaven, samt definere sentrale begreper. Teorikapittelet er delt inn i tre underkapittel, der 

det første vil drøfte hvordan dataspill kan bidra til å fremme akademisk læring. Her vil 

oppgaven blant annet bruke bidrag fra Squire (2011) og Gee (2007). Gee tar utgangspunkt i et 

sosiokulturelt perspektiv på læring og undersøker blant annet hvordan dataspill kan brukes 

som verktøy for å oppnå læring. Kjernebegreper her er semiotiske domener og kritisk læring. 

Det andre underkapittelet vil drøfte hvorfor dataspill er engasjerende for sine spillere og 

hvordan dette kan knyttes til læring. Her vil oppgaven blant annet gjøre rede for forsterkning 

av input-prinsippet, kulturelle modeller i spill og hvordan bruk av identitet kan knyttes til 

læring. Det tredje underkapittelet vil drøfte hvordan dataspill kan knyttes til deltakelse i 

samfunnsfag. Her vil oppgaven først se på hvordan deltakelse kan forstås i samfunnsfag, før 

oppgaven vil gjøre rede for hvordan dataspill kan bidra til deltakelse i samfunnsfag. Her vil 

oppgaven blant annet undersøke Kahne et al (2009) sin studie The Civic Potential of Games 

og hvordan deltakelse i spillmiljø kan knyttes til deltakelse i samfunnsfag. Videre vil 

oppgaven gjøre rede for begrepene script, counterscript og underlife og knytte dette til 

dataspill og deltakelse.  

Kapitel 3 er metodekapittelet som forklarer hvilke metoder som er brukt og drøfter hvilken 

kunnskap disse metodene kan produsere, blant annet med hensyn til reliabilitet, validitet og 

muligheten til å generalisere. Oppgaven har brukt en kvalitativ tilnærming til 

problemstillingen og forskningsspørsmålene og det er gjennomført tre kvalitative 

forskningsintervju i forbindelse med oppgaven. Oppgaven vil her også gjøre rede for utvalget 

og informantene, samt drøfte hvilken kunnskap som kan produseres av kvalitative 

forskningsintervjuer.  

Kapitel 4 er analysekapittelet. Her vil oppgaven analysere de tilbakemeldingene oppgaven har 

fått fra intervjuene og drøfte dem i lys det teoretiske rammeverket fra kapitel 2. Her vil 
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oppgaven blant annet gjøre rede for hva informantene mener om bruk av dataspill og hvordan 

de knytter bruk av dataspill til læring i samfunnsfag. Videre vil også gjøre rede for hvordan 

informantene beskriver elevenes reaksjoner på bruk av dataspill og hvordan informantene 

knytter bruk av dataspill til motivasjon, kritisk tenkning og deltakelse.  

Kapitel 5 er avslutningskapittelet. Her vil oppgaven gjøre rede for hvilke slutninger oppgaven 

mener er relevante å trekke ut i fra drøftingen og hva denne kunnskapen kan si for bruk av 

dataspill i samfunnsfagundervisning og videre forskning på bruk av dataspill.  
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Kapittel 2 - Teori 

Kurt Squire (2011) mener det først og fremst er fire gode grunner til å se nærmere på hvordan 

en kan bruke spill i undervisningen. For det første kan dataspill bidra til å utvikle akademiske 

interesser hos sine spillere, samt at de lærer fagstoff gjennom å spille, uavhengig om spillene 

er designet dette formålet. For det andre oppleves dataspill som veldig engasjerende for sine 

spillere, blant annet gjennom ulike spill-mekanismer. For det tredje vil spill kunne 

symbolisere et skifte mot en mer deltakelsesrettet kultur og vil kunne åpne for nye måter å 

undervise deltakelse på. Til slutt vil gode spill kunne tilby spillerne estetiske opplevelser som 

Squire mener er en del av den menneskelige erfaringen.  

Oppgaven vil derfor drøfte tre overordnede spørsmål knyttet til disse aspektene: «hvordan kan 

dataspill bidra til å fremme akademisk læring?», «hvorfor oppleves dataspill som 

engasjerende for sine spillere og hvordan kan dette knyttes til akademisk læring?» og 

«hvordan kan dataspill knyttes til målet om deltakelse i samfunnsfag?»  

2.1 Hvordan kan dataspill fremme akademisk læring? 

Oppgaven vil her drøfte hvordan dataspill kan fremme akademisk læring i skolen. Oppgaven 

vil først gjøre rede for hvilke læringsmekanismer som er å finne i gode spill for så å drøfte 

hvordan læring i spill kan knyttes til læring i skolen. Videre vil oppgaven drøfte læring i 

dataspill ut i fra et sosiokulturelt perspektiv.  

Squire (2011) hevder at spillere gjennom å spille dataspill utvikler akademiske interesser og 

lærer fagstoff gjennom å spille spill. Men hva er det som gjør at dataspill kan fremme læring 

akademisk læring? Ifølge Squire er dette først og fremst ikke et spørsmål om konkrete 

dataspill fører til mer læring i et spesifikt fag:  

«Evidence generated by questionable games or games not well aligned with the 

learning goals we would like to see isn’t good evidence at all. […] We don’t need a 

highly controlled experiment testing whether playing Origon Trail increases students’ 

memorization of factual U.S. history” (Ibid, s. xiii).  



16 

 

Squire mener at en istedenfor bør fokusere på å forske på de aspektene ved spill som gjør de 

til gode læringsmiljø. 

James Paul Gee, lik Squire, undersøker nærmere hvilke læringsmekanismer som inkorporeres 

i gode dataspill. Gees (2007) utgangspunkt er at dataspill i seg selv krever læring for å mestre 

spillet. I tillegg er dataspillene gjerne lange, vanskelige og utfordrende for sine spillere. I 

boken What Video Games Have To Teach Us About Learning And Literacy søker han derfor å 

forstå hvilke mekanismer som gjør at spillere fortsetter å spille dataspill:  

«So here we have something that is long, hard and challenging. However, you cannot 

play a game if you cannot learn it. If no one plays a game, it does not sell, and the 

company goes broke. […] Game designers keep making long and challenging games 

and still manage to get them learned. How?» (Gee, 2007, s. 3). 

Gees svar på dette spørsmålet er at bare de spillene som har gode innbygde 

læringsmekanismer blir solgt. De spillene som er designet slik at de kan læres og mestres er 

de som overlever på det kommersielle markedet. Gees hovedargument er dermed at dataspill 

kan gi nyttig informasjon om læring, siden gode spill nødvendigvis må inneholde gode 

læringsprinsipper for å bli spilt.  

2.1.1 Sosiokulturelle perspektiver på læring 

Gee (2007) tar utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv på læring. I sosiokulturelle 

perspektiver på læring er en blant annet opptatt av hvilken betydning redskaper, eller verktøy, 

og artefakter har for læringen:  

«The socio-cultural approach is a broad term encompassing a number of theories that 

rely on mediation for an understanding of the learning process. From this perspective, 

knowledge is the tool that mediates activity rather than memorized information» 

(Egenfeldt-Nielsen, 2006, s. 199). 

Sosiale perspektiver på læring spores hovedsakelig tilbake til John Dewey, John Herbert 

Mead og Lev Vygotsky (Greeno et al, 1996, Eeg-Larsen, 2004). Sentralt i dette perspektivet 

er forståelsen av rollen til sosial interaksjon, blant annet gjennom det Vygotsky kaller den 

nærmeste utviklingssonen. Den nærmeste utviklingssonen består av det en elev kan lære på 
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egen hånd og det en elev kan lære ved hjelp av andre redskaper, som en lærer, medelev eller 

system (Eeg-Larsen, 2004). Vygotskys teorier har gitt opphav til tre ulike 

forskningstradisjoner, en som vektlegger situert læring, en virksomhetsteoretisk tradisjon 

(activity theory) og den sosiokulturelle tradisjonen (Vestøl, 2004).  

Sosiokulturell teori ser alle på læring som en aktivitet som er mediert av redskaper, som 

teknologi, språk, kultur eller symboler (Egenfeldt-Nielsen, 2006). Säljö (2002) skiller mellom 

to ulike redskaper: intellektuelle og fysiske. Intellektuelle redskaper er kodifisert i språklig 

form, som fagspråk og symbolsystemer. Intellektuelle redskaper brukes ofte gjerne til å 

beskrive og diskutere ulike fenomener, og dermed som et middel til å forstå verden på. 

Mennesker formes som tenkende vesener gjennom å tilegne seg intellektuelle redskaper. 

Fysiske redskaper har sin rot i menneskets evne til å skape og konstruere fysiske redskaper, 

også kalt artefakter. Mennesket har brukt disse fysiske redskapene til å forandre sine 

omgivelser, kunnskaper og virksomheter. I sosiokulturelle perspektiver på læring kan ikke 

fysiske redskaper skilles fra menneskelig handling. De sees heller på som menneskelige ideer 

eller tanker som er omgjort til materiell form. Säljö (2002, s. 40) skriver følgende om 

mediering:  

«Medierende redskaper er kollektive, og det er gjennom å komme i kontakt med disse 

at mennesker lærer å tenke og handle innfor rammen for en bestemt kultur eller et 

bestemt samfunn. Medierende redskaper fungere som betydningsbærende rastere som 

gjør det mulig å oppfatte visse aspekter av omverdenen og å kommunisere mellom 

dem». 

Intellektuelle og fysiske redskaper vil derfor påvirke hvordan mennesker opplever 

omverdenen.  Videre skriver Vestøl (2004, s. 101): 

«Sosiokulturell teori understreker hvordan de kulturelle verktøyene transformerer 

forholdet mellom individ og kollektiv. Gjennom det medierte samspillet konstruerer 

individer og sosiokulturelt fellesskap hverandre gjensidig. Individ og kollektiv møtes 

og transformeres i en kontinuerlig interaksjon formidlet av kulturelle verktøy som 

også transformeres i prosessen». 
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Dataspill som redskap for mediert læring innebærer at en undersøker hvilke muligheter og 

begrensninger dette redskapet gir for den lærende som bruker det. Samspillet mellom aktør, 

redskap og kontekst blir også viktig (Eeg-Larson 2004, Egenfeldt-Nielsen, 2006).  

Ifølge Egenfeldt-Nielsen (2006) er det aktiviteten som er hovedfokuset innenfor en større del 

av de sosiokulturelle tilnærmingene til læring. I situert læring er en opptatt av å se 

læringsaktiviteten i den situasjonen den inngår i. Det blir derfor viktig å undersøke 

læringsaktiviteten i samspill med omgivelsene. I dette synet blir kunnskap forstått som noe 

som er distribuert over personer og kontekster. Videre blir også kunnskap forstått som noe 

som er tilknyttet grupper og felleskap av individer, slik at den som skal lære søker å tilpasse 

eller tilegne seg de aktivitetsmønstrene som tilhører de felleskapet en søker kunnskap i. Målet 

med læringen blir i et situert perspektiv å søke deltakelse et læringsfellskapet (Greeno et al, 

1996).  

2.1.2 Dataspill som artefakt 

Gee (2007) vil hevde at dataspill kan brukes som verktøy eller en artefakt for å oppnå ny 

læring eller ny kunnskap. Artefakter kan deles inn i tre underkategorier: primære, sekundære 

og tertiære. Primære artefakter er fysiske redskaper, som ord eller skriveredskaper, og kan 

sammenlignes med det Säljö (2002) kaller for fysiske redskaper. Sekundære artefakter er 

verktøy som gir oss modeller for hvordan en skal tenke og handle og dreier seg om symbolske 

gjengivelser av primære artefakter. Sekundære artefakter handler om hvordan primære 

artefakter skal brukes, og har som mål å bevare de ferdighetene som trengs for å skape og 

bruke primære artefakter. Sekundære artefakter kan gjerne være instruksjoner eller manualer 

eller andre verktøy som har en informativ eller opplærende funksjon (Aarsand, 2011, Vestøl, 

2004). Tertiære artefakter skiller seg fra sekundære artefakter ved at de ikke er direkte relatert 

til primære artefakter, men i er i stedet relatert til sekundære artefakter. Tertiære artefakter er 

representasjoner som utgjør autonome «tenkte» virkeligheter som gir arenaer for ikke-

praktiske fri-spill aktiviteter (Vestøl, 2004). Representasjoner, som for eksempel 

vitenskapelige teorier eller modeller, eller kunstverk, som kan farge eller endre vårt syn på 

virkeligheten er tertiære artefakter.  

Ifølge Aarsand kan dataspill fungere og brukes som primære artefakter, men også som en 

tertiær artefakt. Aarsand (2011, s. 12) bruker et eksempel der barn bruker et dataspill de har 
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erfaring med å spille, Zelda, som modell for hvordan leken de skal leke skal bygges opp. I 

Zelda spiller spilleren en ung mann, Link, som skal redde Zelda, som er prinsessen:  

«For å kunne bruke Zelda som verktøy i leken kreves det at begge guttene synliggjør 

sin kunnskap om Zelda […]. Zelda lanseres som en modell som leken bygges opp 

rundt. Denne modellen vil være retningsgivende for hvordan roller, handlinger og 

omgivelser skal forstås. […] For at Zelda skal være en fungerende artefakt, blir det 

viktig at Samuel og Ole blir enig om hvordan denne ser ut og hvilke egenskaper 

artefakten har eller skal ha. Dette er avgjørende for hvilke handlinger som blir mulige 

og hvilke som artefakten begrenser». 

Eksempelet viser hvordan et dataspill påvirker guttenes syn på hvordan leken skal bygges 

opp. Dataspillet som artefakt bidrar dermed til å farge guttenes syn på virkeligheten gjennom 

at reglene for Zelda i spillet skal også gjelde i leken. Det sentrale for Aarsand er at dersom 

dataspill kan endre eller farge vårt syn på virkeligheten så kan de fungere som tertiære 

artefakter.  

2.1.3 Literacy og semiotiske domener 

Gee hevder at det en lærer ved at en spiller dataspill er at spilleren tilegner seg ny literacy. 

Literacy er et engelsk begrep som ikke har noe direkte norsk ekvivalent, men blir ofte brukt 

om lese- og skriveferdighet eller kompetanse. Gee understreker at det ikke er literacy i den 

tradisjonelle formen spillere tilegner seg, men argumenterer for å utvide begrepet.  

«When people learn to play video games, they are learning a new literacy. Of course, 

this is not how the word “literacy” is normally used. Traditionally, literacy is the 

ability to read and write. Why should we think of literacy more broadly?» (Gee, 2007, 

s. 17).  

Gee argumenterer med at det er to grunner til å utvide literacy-begrepet. For det første er ikke 

språket det eneste viktige kommunikasjonssystemet. Visuelle symboler som bilder, grafer og 

artifakter har blitt stadig mer og mer viktig. I dagens samfunn er det stadig mer vanlig å bruke 

flere virkemidler for å kommunisere, det som kalles for multimodale tekster. Slike 

multimodale tekster kommuniserer noe annet enn bare det ordene skulle tilsi. For det andre er 

også tradisjonell literacy flertydig. Det finnes flere måter å lese- og skrive på: 
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«We don´t read or write newspaper, legal tracts, essays, poetry, rap songs, and so on 

through a nearly endless list, in the same way. Each of these domains has its own rules 

and requirements. The legal literacy needed for reading law books is not the same as 

the literacy needed for reading physics texts or superhero comic books (Gee, 2007, s. 

18)».  

Dermed kommer Gee over til det han kaller for Semiotic domains, videre i oppgaven kalt 

semiotiske domener. Gee definerer et semiotisk domene som et område eller et sett av 

aktiviteter der deltakerne tenker og handler på en spesifikk måte. I semiotiske domene 

kommuniserer modale tekster en distinktivt mening, som gjerne kan skille seg fra andre 

semiotiske domener. For eksempel vil ordene «gå av» kunne kommunisere ulik mening etter 

hvilke semiotisk domene de blir brukt i. I dagligtale vil «gå av» bety å gå av en buss eller tog. 

I en politisk betydning vil ordne kunne bety å fratre sin stilling, for eldre arbeidstakere betyr 

det å gå av med pensjon.  

Gees argument er at literacy krever noe mer enn å bare dekode ord. De må også dekodes i den 

meningssammenhengen de blir brukt i. Det blir derfor nyttig å snakke om semiotiske domener 

når en drøfter dataspill fordi:  

«If we think first in terms of semiotic domains and not in terms of reading and writing 

as traditionally conceived, we can say that people are (or are not) literate (partially or 

fully) in a domain if they can recognize (the equivalent of “reading”) and/or produce 

(the equivalent of “writing”) meanings in the domain (Gee, 2007, s. 8).»   

2.1.4 Læring i semiotiske domener 

I tråd med et sosiokulturelt perspektiv på læring hevder Gee at all læring er knyttet på en eller 

flere måter til semiotiske domener. Ny kunnskap må alltid sees knyttes til en 

meningssammenheng. Det å lære blir å erfare nye måter å oppleve verden på. Videre skjer tre 

ting når en tilegner seg ny kunnskap i semiotiske domener, og som er forutsetning for det Gee 

kaller aktiv læring: For det første lærer en å oppleve verden på nye måter. For det det andre 

vil den som lærer også bli knyttet (affiliated) til grupper av personer som har bånd til det 

semiotiske domenet som skal læres. For det tredje vil en tilegne seg de ressursene som en vil 
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trenge for å forberede til fremtidig læring og problemløsning i det aktuelle domenet, men også 

relaterte domener.  

De personene som er assosiert med et spesifikt semiotisk domene kaller Gee for 

tilhørighetsgruppen (affinity group): 

«People in an affinity group can recognize others as more or less “insiders” to the 

group. They may not see many people in the group face to face, but when they interact 

with someone one the internet or read something about the domain, they can recognize 

certain ways of thinking, acting, interacting, valuing and believing as more or less 

typical people who are into the semiotic domain (Gee, 2007, s. 27).» 

Tilhørighetsgruppen er de som bestemmer hvilket innhold i det semiotiske domene som blir 

sett på som rett eller galt. For å forklare dette bruker Gee begrepet designgrammatikk (design 

grammer). Hvert domene har et indre og en ytre designgrammatikk. Det indre består av de 

prinsippene som bestemmer hva som er akseptabelt og ikke-akseptabelt typisk innhold 

(content) i et semiotisk domene. Det ytre består av de prinsippene som bestemmer hva som er 

eller ikke er akseptabel eller typisk sosial praksis og identitet med tanke på 

tilhørighetsgruppen knyttet til det spesifikt semiotisk domene. Gee understreker at 

designgrammatikk ikke er fast og gjerne endrer seg over tid.  

Som nevnt innebærer designgrammatikk at semiotiske domener er, og blir, laget (designed) av 

tilhørighetsgruppen. Det er dette som gjør at når en spiller lærer nye i et nytt semiotisk 

domene, så knytter spilleren også bånd til andre i det samme semiotiske domene. Dette kan 

være spillprodusenten eller spilldesigneren, som bestemmer hvilken atferd i spillet som blir 

belønnet og hvilken atferd som straffes, men det kan også være andre medspillere. Fans av 

spill har gjerne en tendens til å endre på spillet (modde spillet). Samtidig er det også vanlig at 

spillere av et spill oppdager nye måter å spille spillet på, som ikke spilldesigneren opprinnelig 

så for seg. De kan så dele denne informasjonen gjennom artikler eller blogger på internett, 

eller gjennom å dele videoer med instruksjoner på strømmetjenester som YouTube.  

Gee (2007) velger å skille mellom aktiv læring og kritisk læring. Aktiv læring innebærer som 

tidligere nevnt at en erfarer verden på nye måter. Kritisk læring innebærer noe mer enn dette. 

For at læringen skal kvalifisere som kritisk læring, må den som lærer ikke bare ha en generell 
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forståelse for design grammatikken innenfor det semiotiske område som skal læres, men må 

også være i stand til å reflektere, kritisere og manipulere design grammatikken: 

«For critical learning, the learner must be able to consciously to attend to, reflect on, 

critique and manipulate those design grammars at a metalevel. That is, the learner 

must see and appreciate the semiotic domain as a design space, internally as a system 

of interrelated elements making up the possible content of the domain and externally 

as ways of thinking, acting, interacting and valuing that constitute the identities of 

those people who are members of the affinity group associated with the domain. (Gee, 

2007, s. 31-32).» 

Med tanke på spill vil dette innebære følgende: for oppnå kritisk læring må en spiller ikke 

bare kunne gjøre de handlingene som oppnår et positivt resultat, men spilleren må også kunne 

gjenkjenne hva som førte til det positive resultatet og kunne reflektere over hvorfor dette ledet 

til det positive resultatet. Videre må spilleren også være i stand til å bruke denne kunnskapen 

til å spille på en måte som også gir positive resultater i fremtiden. Dette kan være å for 

eksempel vurdere ens nåværende strategi for å oppdage hvilke elementer av strategien som 

fungerer og hva som ikke fungerer. Dette kan igjen gi grunnlag for en ny strategi. Ved å bruke 

kunnskapen om systemet i det enkelte dataspillet (designgrammatikken) vil utnytte eller 

manipulere systemet til egen fordel.  

Gee skriver at gode dataspill generelt oppfordrer til aktiv og kritisk læring gjennom to 

mekanismer. For det første vil designgrammatikken i gode dataspill i seg selv oppfordre til 

aktiv og kritisk læring. Gode spill er laget for å legge til rette for og oppmuntre til aktiv og 

kritisk læring og tenkning. For det andre vil kommunikasjon med andre også kunne bidra til 

aktiv og kritisk læring i spillet. Mange spillere deltar gjerne i samtaler om spill som ofte 

handler om strategi i spill og spillenes struktur.  

«If these people encourage reflective metatalk, thinking, and actions in regard to the 

design of the game, of video games more generally, and of other semiotic domains and 

their complex relationships, then this, too, can encourage and facilitate active and 

critical learning (though, again, the offer may not be taken up» (Gee, 2007, s. 38-39). 
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Slik kan spillsamfunn på internett og samtaler mellom spillere i spill bidra til å legge for aktiv 

og kritisk læring. Men spillere trenger ikke nødvendigvis bruke denne interaksjonen til dette 

formålet.  

2.1.5 Prinsipper for læring i dataspill 

Hvordan kan så dataspill brukes for å fremme akademisk læring? Gees hovedargument er at 

læring i et semiotisk domene, som dataspill, kan være overførbart til andre semiotiske 

domener, som skole og akademisk kunnskap. Argumentet er at den typen aktiv og kritisk 

læring som dataspill legger til rette for og oppmuntrer til, er også overførbar til bruk i 

skolesammenheng. For eksempel vil evnen til å være kritisk til systemer, men også egne 

handlinger og strategi være av interesse for et fag som samfunnsfag.  

Gee mener derfor at følgende prinsipper for læring er å finne i gode dataspill: For det første er 

alle aspekter ved læringsmiljøet ved gode spill er laget for å unngå passiv læring, som gjerne 

er repetitiv, og heller oppmuntrer til aktiv og kritisk læring gjennom sitt spill-design. Squire 

(2011) mener blant annet at gode dataspill oppfordrer spillere til å spille et dataspill på ulike 

måter slik at spilleren selv kommer frem til en hensiktsmessig måte å spille spillet på. For det 

andre er det å lære om spill-design og design-prinsipp er kjernen til læring i spill (learning 

experience). Gode spill lære spilleren en forståelse av spillet som system: «Games appear to 

be particularly good for immersing learners within systems and enabling them to explore the 

emergent properties of systems» (Ibid, s. 36). For det tredje er det å lære og forstå relasjonene 

mellom flere signalsystemer (sign systems) som bilder, ord, handlinger og symboler, som til 

sammen danner et komplekst system, er kjernen til læring og mestring i dataspill. For det 

fjerde vil det å lære involvere mestring, på et eller annet nivå, av et semiotisk domene og 

innebærer også evnen til å delta, på et eller annet nivå, i tilhørighetsgruppen som tilhører det 

semiotiske domene. For det femte involverer læring aktiv og kritisk tenkning om det 

semiotiske domene som skal læres i relasjon til andre semiotiske domener (Gee, 2007). 

2.1.6 Det situerte perspektiv og kritikk 

Gees bruk av begrepene semiotiske domener og tilhørighetsgruppen kan minne om det som, 

ifølge Bråten (2002), Lave og Wenger kaller for legitim perifer deltakelse innenfor det 

situerte perspektiv. Legitim deltakelse vil her bety rettmessig tilhørighet adgang til 
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felleskapets erfaring, med fullverdig medlemskap som mål. Perifer vil bety at læringen 

innebærer en gradvis progresjon i retning av fortrolighet med sosial praksis.  

Dette kan sammenlignes med Gee i den forstand at hos Gee blir målet med læringen å søke 

deltakelse i tilhørighetsgruppen som er knyttet det semiotiske domenet en søker kunnskap i. 

Det kan tolkes slik at for å oppnå kunnskap i et domene, så må en bli fortrolig med den 

praksis som gjelder i det aktuelle semiotiske domenet. En må altså bli akseptert av 

tilhørighetsgruppen til domenet. Videre vil det være naturlig at læringen, på samme måte som 

i legitim perifer deltakelse, innebærer en gradvis progresjon i retning fortrolighet med sosial 

praksis i det semiotiske domenet og tilhørighetsgruppen.  

Det situerte perspektiv og legitim perifer deltakelse har blitt kritisert, blant annet for 

overføringsmulighetene til kunnskap. Ifølge Bråten (2002) mener Anderson m.fl. at det 

situerte perspektiv fremmer følgende påstander: For det første er handlingen bundet til den 

konkrete situasjonen som den skjer i. For det andre kan ikke kunnskap overføres mellom 

oppgaver. For det fjerde er abstrakt undervisning til liten nytte. For det fjerde må 

undervisningen skje i komplekse sosiale omgivelser. Ifølge Bråten tilbakeviser Anderson 

m.fl. disse påstandene med empiri. De viste blant annet til at en mengde av kognitiv 

forskning: «som på en overbevisende måte dokumenterer at overføringen av det lærte 

(kunnskap) skjer, men at mengden overføring avhenger av læringssituasjonen» (Bråten, 2002, 

s. 13). Konklusjonen til Anderson er at påstandene til det situerte perspektiv ikke holdt når de 

ble konfrontert med empiri med utgangspunkt fra kognitiv psykologi. Anderson tar ordet for å 

beholde individets plass i lærerforskningen, samt en kritikk av individets manglende 

betydning i det situerte perspektiv. I forsøk på å svare på denne kritikken hevdet Greeno 

(1996) at forskjellen mellom det kognitive og det situerte perspektiv ikke var empiri, men 

grunnleggende antagelser som førte til at man stilte ulike spørsmål innenfor de to ulike 

perspektivene.  

Gee skiller seg fra det situerte perspektivet ved at han ikke bare argumenterer for at læring i 

semiotiske domener knyttet til dataspill kan gjøre at den lærende kan tilegne seg egenskaper, 

som aktiv og kritisk læring, som kan legge til rette for læring i nye semiotiske domener, men 

også ved at kunnskap lært i dataspill kan overføres til andre kontekster og andre semiotisk 

domener (Egenfieldt-Nielsen, 2006).  
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2.1.7 Studier av sosiokulturelle tilnærminger til dataspill 

I en metastudie av tidligere forskning på dataspill i skoleforskning undersøker Egenfeldt-

Nielsen blant annet hva tidligere forskning innenfor sosiokulturelle perspektiver sier om 

dataspill og læring i skolesammenheng. Ifølge Egenfeldt-Nielsen (2006) støtter funnene i den 

tidligere forskningen teorien om at dataspill kan ha en positiv effekt på læringsutbytte. Han 

oppfordrer likevel til å være behandle disse funnene med en viss skepsis, ettersom han hevder 

at blant annet mangelen på kontroll-gruppe og skjevhet hos forskerne kan gi et falskt bilde. 

Videre hevder han at metodiske feil, samt motstridene resultater er vanlig gjengangere i den 

tidligere forskningen. 

Egenfeldt-Nielsen (2006) deler dataspill inn i tre kategorier: kommersielle spill som er 

utviklet for et utdanningsformål, også kalt edutainment, kommersielle spill som av og til 

brukes i utdanningssammenheng, som SimCity og Civilization og forskningsbaserte 

utdanningsspill.  

Siden det ikke finnes noen dataspill som er spesielt utviklet for et utdanningsformål med et 

sosiokulturelt perspektiv, er dette perspektivet mer opptatt av utforskningene, refleksjonene 

og diskusjonene som dannes rundt dataspill blant elever og lærere enn det er på selve 

dataspillet: «It is therefore more natural that the socio-cultural is more about the perspective 

on the educational use of a specific title rather than the actual development of a title» 

(Egenfield-Nielsen, 2006, s. 200). Ifølge Egenfieldt-Nielsen har mye av forskningen fra det 

sosiokulturelle perspektivet dreiet seg om viktigheten av å inkorporere barn og unges 

eksisterende spill-kultur inn i en skolesammenheng, som blant annet blir støttet av Squire 

(2011). Mye av forskningen har handlet om spill og sosiale relasjoner: 

«Jensen`s study led to interesting findings concerning peer learning around video 

games and appreciation of the rich social interaction that mediated the game 

experience. The appeal of video games to children closely relates to the match 

between children`s existing play culture and the video game culture» (Ibid, s. 200). 

Siden det ikke finnes dataspill som direkte utviklet fra et sosiokulturelt perspektiv, samt at 

forskningen fra dette perspektivet i større grad har rette fokus på andre aspekter enn selve 

spillet, nevner ikke Egenfieldt-Nielsen noe spesifikt om læringsutbytte fra studier med 

utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv.  
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Et grunnleggende utfordring for det sosiokulturelle perspektivet med tanke på læring og 

dataspill er forskjellen på det å spille og det å lære. Elever har en tendens til oppnå mål i 

spillet på bekostning av læring. Dette gjelder spesielt for spill som ikke er utviklet for et 

utdanningsformål, der målene i spillet ikke er skolemessig relevant. Elever vil ofte sette 

målene i spillet foran eventuelle læringsmål. Det blir dermed en utfordring å finne spill-design 

eller mekanikk som gjør det mulig for det å spille og det å lære til å virke sammen 

(Egenfieldt-Nielsen, 2006). 

En annen utfordring for det sosiokulturelle perspektivet er frihet satt opp mot kontroll. Denne 

utfordringen er størst for spill som ikke har noen absolutte sluttmålsetninger, altså at de er 

open-ended spill. I en utdanningssituasjon vil læreren ofte prøve å kontrollere situasjonen for 

legge til rette for læring. Men mange elever føler at spillerfaringen ikke skal forstyrres av 

innblanding utenfra. Når elever generelt ønsker å prøve ut spillet på egen hånd og spille fritt, 

blir dette gjerne en motsetning til den veiledningen og støtten eleven trenger for å oppnå 

læring med læringsaktiviteten. Egenfieldt-Nielsen skriver at det er mulig for en lærer å møte 

disse utfordringene:  

«The right approach seems to be an explicit framing of the game experience as 

education, i.e. stressing the goals from an educational perspective and pointing out to 

students that there is not the complete freedom and control one would expect when playing in 

one`s spare time» (Egenfieldt-Nielsen, 2006, s. 2003). 

2.1.8 Oppsummering 

Oppgaven har i dette delkapittelet drøftet følgende spørsmål: «hvordan kan dataspill bidra til 

å fremme akademisk læring?». Oppgaven blant annet gjort rede for et sosiokulturelt 

perspektiv på læring. Innenfor dette perspektivet kan dataspill sees på som et redskap eller 

artefakt som medierer læring. Gee (2007) mener at dataspill kan bidra til læring i skolen 

gjennom at læring et semiotisk domene kan knyttes til læring i andre semiotiske domener. 

Gee argumenterer derfor for et utvidet literacy-begrep slik at det også dekker denne formen 

for læring. Videre mener Gee at dataspill har innebygde mekanismer for aktiv og kritisk 

læring som kan legge til rette for læring i andre semiotiske domener, noe som også kan 

fremme akademisk læring i skolen. Egenfeldt-Nielsen (2006) mener at en grunnleggende 

utfordring for sosiokulturelle tilnærminger til bruk av dataspill er forskjellen på det å spille og 
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det å lære, der det å spille ofte kan komme på bekostning av det å lære. En annen utfordring 

er frihet satt opp mot kontroll.   

2.2 Hvorfor oppleves dataspill som engasjerende for sine 

spillere og hvordan kan dette knyttes til akademisk læring? 

Oppgaven vil her drøfte hvorfor dataspill oppleves som engasjerende for sine spillere og 

hvilke mekanismer i dataspill som bidrar til dette.  

Ifølge Medietilsynet (2014) spiller 94% av barn og unge mellom 9 og 16 år spill på fritiden. 

Dette inkluderer dataspill, TV-spill (på konsoll) og spill på mobil og tablet. Til sammen 62% 

av barn og unge svarer at de spiller enten en gang eller flere ganger i uken. Kun 10% svarer at 

de aldri spiller eller at de spiller mindre enn en gang i uken. Videre svarer 47% at de spiller 

spill på PC. Spill, enten dataspill, TV-spill eller mobilspill kan derfor regnes som en naturlig 

del av barn og unges fritid, samt en aktivitet de bruker mye tid på. Hvorfor bruker de så mye 

tid på dette? Et nærliggende svar blir å hevde at spillene de spiller engasjerer dem og 

motiverer dem til å spille videre. Det blir derfor interessant å undersøke nærmere ulike 

grunner til at spill oppleves som så engasjerende for sine spillere. 

Federoff (2002) mener dataspill først og fremst er engasjerende eller morsomme fordi de 

tilbyr underholdning som en form for flukt eller utvei (escape). Dataspill overlegen andre 

former for flukter ved at dataspill krever deltakelse. Videre kan fantasi tenkes å være en av de 

største grunnene til at spillere velger å spille dataspill. Til slutt viser Federoff til en studie som 

viser at spillere søker utfordringer i dataspill:  

«[P]eople find satisfaction in mastery of a tool to reach a desired goal and so are 

willing to invest a great deal of time in doing so. Offering challenge and the 

opportunity to master a skill seems to provide sufficient motivation for people to 

engage in games. The resulting satisfaction makes the activity fun. MicroProse’s Dan 

Bunten believes that fun lies in unexpected opportunities for growth and that games 

offer an intrinsic reward of needed brain stimulation» (Federoff, 2002, s. 9). 

Dataspill er også engasjerende fordi mange dataspill legger vekt på prestasjonsorientering 

(Linderoth, 2009). I prestasjonsorientering er det viktig å samle poeng eller å vise frem 

ferdigheter eller trofeer. I mange spill, spesielt de som spilles av mange spillere over internett, 
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som World of Warcraft, er det mulig for spillerne å utvikle spillkarakteren slik at den går opp 

i «level». Dette oppnås gjerne ved at en spiller dataspillet over en lengre periode. Andre 

prestasjoner som kan oppnås i dataspill er achievements, også kalt trofeer eller utfordringer, 

som betyr å nå et visst mål i et gitt dataspill. Denne typen prestasjonsorientering mener 

Linderoth gjør spill engasjerende blant annet fordi det gir spillerne en mulighet til å vise hva 

de har oppnådd i et spill.   

Videre mener Linderoth (2002), med utgangspunkt i Gee, at dataspill er engasjerende fordi 

det gir spillerne en følelse av kontroll, handlingene til spilleren får konsekvenser i 

spillverdenen. Dermed er spilleren ikke en passiv mottaker av spill-designerens arbeid, men 

spilleren får ting til å skje mens spilleren er i interaksjon med spillet. Dette gir ifølge 

Linderoth spilleren en følelse av eierskap til egne opplevelser, samt muligheten til å påvirke 

disse opplevelsene.  

Oppgaven vil videre drøfte følgende aspekt ved dataspill som oppgaven mener er å finne i 

gode dataspill som gjør dem engasjerende for sine spillere: utforskning av ulike identiteter og 

forsterkning av input-prinsippet. Videre vil oppgaven drøfte hvordan dette kan være relevant 

for akademisk læring i skolen.  

2.2.1 Dataspill, identitet og kulturelle modeller 

Som tidligere nevnt mener Squire (2011) at gode undervisningsspill tilbyr flere ulike måter å 

spille spillet på, slik at spillerne kan eksperimentere med ulike identiteter. Oppgaven vil 

videre argumentere for at dataspill gjør det mulig for sine spillere å utforske verden på nye 

måter.  

Hva er identitet i dataspill? Gee (2007) skriver at identitet i dataspill består av tre deler som til 

sammen utgjør en helhet. Den første er virtuell identitet. Dette er identiteten til den virtuelle 

karakteren en spiller som. I Role-Playing-Games (RPG), eller rollespill, kan dette være en alv 

eller en trollmann. Mange dataspill gir spillerne muligheten til å velge mellom ulike 

karakterer, som har sine ulike identiteter. Den andre er reell identitet (real-world identity) 

eller de identitetene en har i den virkelige verden. Spillere tar med seg sine ikke-virtuelle 

identiteter med i spillet. Disse identitetene er relevante når de påvirker en spillers måte å spille 

et dataspill på. Den tredje er prosjektert identitet (projective identity). Denne består av de 
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ønsker om identitet som en spiller ønsker at en karakter skal ha. Det handler altså om hvordan 

en spiller ønsker at en virtuell karakter skal være. Hovedpoenget er at spillere tillegger 

karakterene en identitet som går utenom de rammene spill-utviklerne har satt.  

Dataspill inviterer spillere til å ta på seg nye identiteter og utforske spillverdener med disse 

identitetene: «One of the things that makes video games so powerful is their ability to create 

whole worlds and invite players to take on various identities within them» (Gee, 2007, s. 

146). 

Når spillere gjør dette skriver at en av to ting kan skje: På den ene siden kan spillerens 

forutinntatte perspektiver på verden bli forsterket. På den andre siden kan dataspill, gjennom å 

lage nye karakterer og verdener, utfordre spillerens perspektiver på verden.  

En måte dataspill kan bidra til øke spillernes refleksjoner over verden på er gjennom å gi 

spillerne ulike identiteter som de kan utforske spillverden på. Noen spill gir spillerne 

muligheten til å spille som en «god» person eller som en «ond» person. Det spillere ofte vil 

oppleve er at selv om de spiller som en «ond» karakter, så vil de ofte utvikle en form for 

sympati for denne karakteren og karakterens måte å handle i verdenen på. For å understreke 

dette poenget bruker Gee (2007) et eksempel med en gutt som spiller som en «ond» karakter i 

Sonic Adventure 2 Battle:  

«When he was playing as Shadow, he commented that “the bad guy was the good 

guy” […]. What he meant […] is that when you are playing as a virtual character in a 

video game, that character (you) is the hero (center) of the story and in that sense the 

“good guy” no matter how bad he or she might be from another perspective ». (Gee, 

2007, s. 147) 

Dette kan gi spillerne ny erfaring med, og kunnskap om, andre perspektiver og måter å forstå 

verden på. Spillere vil også kunne erfare at det som oppfattes som rett eller galt ofte vil være 

avhengig vil variere ut i fra hvilken gruppe en tilhører. Dataspill vil derfor kunne gi erfaringer 

med ulike kulturelle modeller. Kulturelle modeller er ifølge Gee bilder, historier eller 

prinsipper som fanger det en spesifikk gruppe vil kalle «normalt» eller «typisk» med hensyn 

til et spesifikt fenomen: «Cultural modals are not true or false. Rather, they capture, and are 

meant to capture only a partial view of reality, one that helps groups […] go about their daily 

work without a great deal of preplanning and conscious thought» (Gee, 2007, s 149). 
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Gee mener at grupper generelt ikke problematiserer de kulturelle modellene de selv er del av 

eller selv skaper. Dette gjøres først hvis de kommer i konflikt med andre modeller. Dataspill 

gjør det mulig for spillere å prøve ut, og spille som, ulike kulturelle modeller, som igjen gjør 

det mulig å utforske verden fra nye perspektiver. Videre gjør dataspill det mulig å 

eksperimentere med ulike prosjekterte identiteter. Dette gjør at dataspill har et potensiale til å 

skape og vise hvor kompleks verden er ved å la spillerne erfare verden fra ulike perspektiv.  

2.2.2 Forsterkning av input-prinsippet 

En annen grunn til at dataspill er engasjerende er at de gir sine spillere en følelser av å ha 

oppnådd noe på flere måter. Den viktigste mekanismen for dette er det Gee (2007) kaller for 

forsterkning av input-prinsippet (the amplification of input principle). Når dataspill opererer 

etter dette prinsippet, så gir de mye «output» selv for lite «input»: «In a video game, you press 

some buttons in the real world and a whole interactive virtual world comes to life» (Gee, 

2007, s. 60). Dette kan sammenlignes med det å kjøre bil, en tråkker på en pedal og bilen 

kjører av sted. En annen grunn til at forsterkning av input-prinsippet er engasjerende for 

spillere er at spill hele tiden gir tilbakemeldinger (feedback) om spillerens prestasjoner. Clark 

(2006) skriver at tilbakemeldinger i dataspill i sentrale for spillopplevelsen, og at 

tilbakemeldinger gir motivasjon og stimulerer til handling, selv når tilbakemeldingen er 

negativ. Det er balansen mellom risiko og belønning, i form av tilbakemelding, som gjør 

dataspill engasjerende. Videre skriver Clark at tilbakemeldingen gjerne også i dataspill er rike 

og enten er lik eller er større enn det input spilleren legger inn:  

«Incremental feedback refers to those tiny steps one takes when progressing in a 

game, whether it be shooting and seeing the explosion or trying out something in a 

simulation. The feedback in games is rich and matches or exceeds that of the input. 

Something happens when you cause it to happen. Feedback is your reward or 

punishment. But even when it’s a punishment it’s a reaction to your action» (Clark, 

2006, s. 23). 

I spillverdenen blir dette forsterkning av input-prinsippet stadig forsterket ved at teknologien 

gjør det mulig å produsere stadig bedre spill med tanke på grafikk og utseende. Videre er også 

spill gode til å gi belønninger, selv til spillere som gir lite input, noe som vil bli drøftet senere 
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i oppgaven. Forsterkning av input-prinsippet gir spillere mye motivasjon når de spiller 

dataspill.  

2.2.3 Identitet, læring og skolen 

Hvordan kan eksperimentering med identitet i spill knyttes til læring i skolen? Gee (2007) 

argumenterer for at all læring i nye semiotiske domener forutsetter at en tar på seg en ny 

identitet, samtidig som en bygger bro fra den nye identiteten til den «gamle» identiteten. Ny 

læring i nye semiotiske domener vil dermed forutsetter en vilje til å ta på seg en ny identitet, 

nemlig en identitet som lærende, elev eller utforsker. Gee argumenterer for at all aktiv og 

kritisk læring er knyttet til identitet på flere måter: 

«People cannot learn in a deep way within a semiotic domain if they are not willing to 

commit themselves fully to the learning in terms of time, effort, and active engagement. 

Such commitment requires that they are willing to see themselves in terms of a new 

identity, that is, to see themselves as the kind of person who can learn, use and value 

the new semiotic domain. In turn they need to believe that, if they are successful 

learners in that domain, they will be valued and accepted by […] the affinity group 

associated with the domain» (Gee, 2007, s. 54). 

Gee (Ibid) hevder videre at læring i skolen også krever at elever er villig til å ta på seg en ny 

identitet. I en naturfagstime kan dette innebære at elevene tar på seg identiteten «forsker». I 

samfunnsfag kan dette innebære at elevene tar på seg identiteten «utforsker». Gee mener at 

denne typen identitet som skapes i klasserommet, som eleven som utforsker, deler viktige 

likheter med den virtuelle identiteten som skapes i dataspill. Videre skriver Gee at hvis den 

som skal lære ikke vil, eller ikke klarer å bygge bro mellom deres identitet i den virkelige 

verden og den virtuelle identiteten som de må ta på seg for å lære i det nye semiotiske 

domene, så blir læring vanskelig. Dette kan gjerne knyttes til motivasjon eller innstilling hos 

elever i skolen. Hvis en elev går inn i læringsituasjon med et utgangspunkt som går ut på at 

dette vil en aldri klare å lære, så vil læring for denne eleven i denne situasjon være vanskelig. 

På den andre siden vil det være mye lettere for en elev som går inn med en innstilling om at 

dette er noe en lett vil kunne lære seg.  
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Hva er det som kan hjelpe den som skal lære å bygge bro mellom ny og gammel identitet? For 

Gee (Ibid) består dette av tre ting: For det første må den som skal lære oppmuntres eller 

stimuleres til å prøve, selv om den lærende kan ha gode grunner til å være redd for å forsøke. 

For det andre må den lærende lokkes til å gjøre en innsats, selv om den lærende kan ha liten 

motivasjon til å gjøre nettopp dette. For det tredje må den som skal lære oppnå en eller annen 

form for meningsfull suksess dersom personen har gjort en innsats.  

Gee mener, blant annet, at noe av det lærere kan lære av dataspill er at dataspill generelt er 

veldig gode til disse tre prinsippene. For det første tilbyr dataspill en læringsmiljø der en kan 

ta risikoer der konsekvensene av feil for den virkelige verden er lave. De aller fleste spill 

tillater at en spiller kan lagre spillet (save), slik at en kan gå tilbake i spillet når en gjør feil. 

Videre tilbyr også de aller fleste spill ulik vanskelighetsgrad for sine spillere. Dette gjør at 

selv om dataspill krever en god del innsats, så er det relativ lave konsekvenser for å feile, 

samtidig som det er høye belønninger for suksess. Dette, kombinert med at spill tilbyr en nye 

og spennende opplevelser, gjør at mange velger å ta sjansen på å spille nye dataspill, selv om 

de kan være vanskelige.  

2.2.4 Interessedrevet læring 

Som nevnt i forrige delkapittel vekker gode læringsspill spillernes interesse og gjør 

akademisk kunnskap til en forutsetning for å oppnå mål i spillet (Squire, 2011). Dette kan gi 

gode muligheter for å drive med det som kalles for interessedrevet læring. Squire hevder at 

læringen er sterkest når den er drevet av et engasjement (passion). Dette handler generelt om å 

identifisere elevers interesser og bruke dette som en inngangsportal for å drive med 

akademisk læring. Hvis et godt spill vekker interesse vil dette bidra til å skape en engasjement 

for å lære det som trengs for oppnå mål i spillet. Hvis spillet i tillegg bruker akademisk 

kunnskap som en forutsetning for å nå disse målene, er potensialet stort for både engasjement 

og akademisk læring. Dette kan gjøre det mulig å skape en interesse for å lære for læringens 

egen skyld: «We need to remember that educators don't simply want learning for learning's 

sake, we want students to learn what we want them to learn, and then respond as if it's for 

learning's own sake» (Ibid, s. 47).  

Mange lærere opplever å møte elever som kan betegnes som skoletrøtte, det vil si at de har 

mistet lysten til å lære i skolen. Det er likevel en forskjell mellom det å mislike læringen i 
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skolen og det å mislike læring generelt. Bruk av dataspill som metode i undervisning kan 

tenkes å bidra til å tenne læringslysten hos skoletrøtte elever fordi det ikke minner om 

tradisjonell skoleundervisning.  

2.2.5 Oppsummering 

Oppgaven har i dette delkapittelet drøftet hvorfor dataspill oppleves som engasjerende for 

sine spillere og hvordan dette kan knyttes til akademisk læring i skolen. Oppgaven har pekt på 

Federoffs (2002) påstand om at dataspill er engasjerende fordi de tilby underholdning som en 

form for flukt, gir utløp for spillernes fantasi og gir spillerne utfordringer som de må løse i 

spillet. Oppgaven har også pekt på prestasjonsorientering som årsak til at dataspill er 

engasjerende for sine spillere, samt at dataspill gir spillerne en følelse av kontroll og at 

handlingene til spilleren får konsekvenser i spillverdenen. Sist, men ikke minst, har oppgaven 

også pekt på hvordan forsterkning av input-prinsippet kan virke motiverende på læring i 

dataspill.   

Videre har oppgaven gjort rede for Gees (2007) og Squires (2011) påstand om at dataspill gir 

spillerne nye måter å erfare verden på, blant annet gjennom å eksperimentere med ulike 

identiteter i spill. Gjennom ulike kulturelle modeller kan spillere enten få utfordret eller 

forsterket sine forutinntatthet om verden og slik bidra til refleksjon. Oppgaven har også vist 

hvordan eksperimentering med identitet kan knyttes til læring i skolen gjennom Gees (2007) 

påstand om at all læring krever en vilje til å ta på seg en ny identitet som lærende.    

2.3 Hvordan kan dataspill knyttes til deltakelse i 

samfunnsfag? 

Et av hovedmålene i samfunnsfag er at faget skal stimulere til aktivt medborgerskap og 

demokratisk deltakelse. Faget skal gi øvelse i, og erfaringer med, demokratisk deltakelse. 

Deltakelse, både i undervisning og samfunnet generelt, sees på som et ledd i 

demokratiopplæringen i samfunnsfag. Oppgaven vil her drøfte hvordan dataspill kan knyttes 

til deltakelse og demokratiopplæringen i samfunnsfaget.  

Oppgaven vil først redegjøre for hvordan deltakelse i samfunnsfag kan forstås og hvilken 

rolle dette har i faget. Deretter vil oppgaven undersøke hvordan dataspill kan knyttes til 
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målene om deltakelse og demokratiopplæring i skolen. Til slutt vil oppgaven drøfte det å 

inkorporere spill i skoleundervisning med utgangspunkt i Gutierrez, Rymes og Larsons (1995) 

det tredje rom.  

2.3.1 Deltakelse og demokratiopplæring i samfunnsfag 

Læreplanen i samfunnsfag slår fast at demokratiopplæring er en sentral del av faget:  

«Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om 

grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal 

stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). 

I lys av læreplanen kan samfunnsfag derfor sees på som et dannelsesfag. Det er et sett av 

verdier som skal formidles gjennom undervisning i faget. Det er også et mål at elevene skal 

slutte seg opp om disse verdiene. Dermed blir målet for undervisningen også tosidig, elevene 

skal både lære om demokrati og medborgerskap, samtidig som de også skal slutte seg opp om 

disse.  

Som nevnt ovenfor er det mål i samfunnsfag å stimulere til demokratisk deltakelse. Men 

hvordan kan en stimulere til deltakelse? Ifølge læreplanen er kunnskap samfunn og politikk 

en forutsetning for demokratisk deltakelse (Utdanningsdirektoratet, 2013). Samtidig skal også 

faget gi erfaringer med demokratisk deltakelse. Dermed kan også det at elevene deltar sees på 

som en del av stimuleringen til demokratisk deltakelse. Dette betyr at for at undervisningen 

skal stimulere til demokratisk deltakelse bør undervisningen også stimulere til deltakelse i 

undervisningen.  

Deltakelse kan forstås på to ulike måter: en smal og en vid definisjon. Deltakelse kan ut i fra 

en smal definisjon av begrepet forstås som fysisk deltakelse i demokratiske valg og fysisk 

deltakelse i undervisningen. En vid definisjon av deltakelse vil her i oppgaven også innebære 

det kognitive aspektet ved deltakelse. Det kognitive aspektet innebærer at elevene utvikler en 

interesse for deltakelse og reflekterer rundt problemstillinger knyttet til politikk og valg. 

Videre vil det kunne forstås som at elevene utvikler en forståelse av at det å delta også 

innebærer påvirkning, slik at det å delta kan sees på som en verdi i seg selv.  
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Ut i fra en smal definisjon av deltakelse kan det å stemme ved et valg eller å møte opp til en 

time være nok for å kvalifisere til deltakelse. En vid definisjon vil kreve at deltakelse også 

innebærer at elevene også ser verdien ved deltakelse og har refleksjoner og interesser som 

gjør at de ser nytten ved å delta.  

Oppgaven vil her bruke en vid definisjon av deltakelse i den videre drøftingen. Dette vil 

innebære at det å stimulere til deltakelse vil resultere i at undervisningen skal føre til at 

elevene utvikler en interesse for demokrati og deltakelse. Samtidig vil det å utvikle andre 

interesser hos elever også kunne sees på som en del av demokratiopplæringen når deltakelse 

forstås i en vid forstand. Dette er fordi at det å dyrke andre interesser også kan lede til en 

interesse for politikk hvis elevene ser at demokratisk deltakelse også vil innebære en mulighet 

for påvirkning som kan påvirke deres andre interesser. Videre kan også interesser føre til 

deltakelse i interessefellesskap som igjen kan bidra til å skape deltakelseskultur.  

2.3.2 Dataspill og deltakelse 

Som tidligere nevnt hevder læreplanen at kunnskap om demokrati og politikk er en 

forutsetning for demokratisk deltakelse (Udanningsdirektoratet, 2013). Men ifølge Dewey må 

elevene også lære ferdigheter knyttet til demokratisk deltakelse:  

«John Dewey argued that must not take for granted the formation of the habits and 

virtues expected for democracy. He believed these must be developed by participating 

in democratic communities [...]. Many others have since adopted Dewey's perspective 

that this kind of robust community participation is fundamental to the health of a 

society» (Kahne et al, 2009, s. 5). 

Kahne et al (2009) skriver at dataspill kan skape politisk engasjement og gi elever de 

ferdighetene knyttet til demokratisk deltakelse som Dewey etterspør. De mener spill kan bidra 

til demokratisk deltakelse på grunn av at «several aspects of video game play parallel the 

kinds of civic learning opportunities found to promote civic engagement in other settings» 

(Ibid, s. 6). Videre skriver de at «Simulations of civic and political action, consideration of 

controversial issues, and participation in groups where members share interests are effective 

ways, research finds, for schools to encourage civic participation» (Ibid, s. 6). Kahne et al 

mener at disse aspektene er vanlige i spill.  
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I tillegg kan interaksjon i spill bidra til å skape et demokratisk miljø for sine spillere. Det er 

vanlig for populære spill å ha store spillmiljø dedikert til spillet der spillerne kan diskutere 

spillet og dele innhold med hverandre. I slike miljø er det opp til spillerne selv å forhandle seg 

frem til regler og det er vanlig for mer avanserte spillere å hjelpe nybegynnere. Slike 

spillmiljø kan bidra til å lære spillerne opp i deltakelse, slik at miljøet kan fungere som et 

«democratic community». Kahne et al mener at den nye digitale alderen gir et stort potensiale 

for nye deltakelseskulturer: «These participatory cultures support communities of shared 

interests within which participants create and share what they create with others» (Ibid, s. 7). 

Gjennom å delta i slike spillmiljø kan spillere tilegne seg egenskaper som kan forberede dem 

til demokratisk deltakelse i samfunnet ellers. Bruk av spill i samfunnsfagundervisning kan 

bidra til å støtte opp under dette, samt gjøre det mulig for lærere å knytte elevenes erfaringer 

til de demokratiske målene i læreplanen.  

Squire (2011) mener gode spill er sosiale i den forstand at de oppmuntrer til sosial interaksjon 

og fremmer en produktiv praksis, som deltakelse i spillmiljø. De vanligste spillmiljøene er 

spillmiljø på internett, også kalt nettklaner. Videre mener han også at gode spill inspirerer til 

kreativitet hos spillerne oppmuntrer spillerne til å gå å være brukere til å bli produsenter, blant 

annet gjennom å endre på spillet (modde) eller gjennom å produsere innhold i spillmiljø.  

Ifølge Barn og Medier (2014) lager 25% av ungdom mellom 9 og 15 år egne programmer, 

apper eller spill for datamaskin, nettbrett eller mobil. Dette er også noe mer vanlig for gutter 

enn for jenter. Videre oppgir omtrent halvparten av de som spiller data- eller TV-spill at de 

spiller fysisk alene. Dette utelukker ikke at mange av de som spiller fysisk alene ikke spiller 

med andre spillere over internett (multiplayer). I en studie i USA finner Kahne et al (2009) at 

23% av spillere som spiller med andre, enten fysisk eller over internett, spiller oftest over 

internett. Mange unge har derfor også en sosial bruk av spill, enten de spiller fysisk sammen 

med andre eller de spiller med andre over internett. Flere bruker også tid på å modde spill 

eller produsere innhold for spillmiljø, som veiledninger for hvordan en spiller spesifikke spill, 

også kalt FAQs (frequently asked questions). 

Men bidrar denne formen for aktivitet til å fremme demokratisk deltakelse? I studien The 

Civic Potential of Games finner Kahne et al at ungdommers spillerfaringer er sterkt relatert til 

deres interesser og engasjement for politisk aktivitet (Kahne et al, 2009): 
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«Teens who have civic gaming experiences, such as helping or guiding other players, 

organizing og managing guilds, playing games that simulate government process, or 

playing games that deal with social or moral issues, report much higher levels of civic 

and political engagement than teens who do not have these experiences» (Kahne et al, 

2009, s. 30).  

I studien finner Kahne et al støtte for følgende påstander: (1) Ifølge studien er ungdom med 

mest «civic» spillerfaring mye mer interessert i generell politikk enn de med mindre 

spillerfaring og søker oftere etter informasjon om politikk og nyheter. (2) Ungdom som spiller 

med andre er mer samfunnsmessig og politisk engasjert enn ungdom som spiller alene. (3) 

Det marginale forskjeller mellom de som deltar i spillmiljø i den «virkelige verden» og de 

som deltar i interaksjon på nett. (4) Ungdom som deltar i spillmiljø eller som på andre måter 

samhandler med andre på internett er mer samfunnsmessig og politisk engasjert enn de som 

ikke gjør det. (5) Mange ungdommer har noen «civic» spillerfaringer, men få har mange. (6) 

Kvantiteten av tid brukt på spill er ikke sterkt relatert til negative eller positive konsekvenser 

knyttet til sosial isolering eller «civic» deltakelse.  

Det er likevel vanskelig å skille mellom årsak og virkning i slike undersøkelser, blant annet på 

grunn av at det studien ikke har gjort flere målinger over tid (Egenfieldt-Nielsen, 2006). 

Squire vil likevel hevde at gode dataspill oppmuntrer til slike positive aktiviteter.  

2.3.3 Scipt, counterscript og det tredje rom 

En annen måte spill kan bidra til deltakelse er gjennom å ta inn deler av de elevene gjør på 

fritiden inn i skoletiden. Å ta spill inn i samfunnsfagundervisning kan gjøre det mulig å 

undervise i det Gutierrez et al (1995) kaller for det tredje rom.  

I artikkelen Script, Counterscript, and Underlife in the Classroom setter Gutierrez et al (1995) 

fokus på lærerens makt i klasserommet. De ser for seg klasserommet som en form for 

maktkamp, der lærerens script ofte står i motsetning til elevenes counterscript. Målet med 

undervisningen er å få lærerens script og elevens counterscript til å møtes, for slik å skape et 

«tredje rom». En slik undervisning vil oppfattes som meningsfull for begge parter og gir rom 

for autentisk interaksjon.  

Et script er, ifølge Gutierrez et al:  
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«As members of a community interact within and across events, they construct 

normative patterns of life within a classroom. These scripts, characterized by 

particular social, spatial and language patterns, are resources that members use to 

interpret the activity of others and to guide their own participation. A script then, 

represents an orientation that members come to expect after repeated interaction in 

contexts constructed both locally and over time» (Gutierrez et al, 1995, s. 449).  

Elevenes forventninger til lærerens oppførsel vil utgjøre lærerens script. Dette scriptet vil 

inneholde føring på hva som er akseptabel og ønskelig atferd i klasserommet, hvilke 

arbeidsformer som er å foretrekke og sist men ikke minst hvilke kunnskaper som er mer 

legitime enn andre. 

Når en lærers script ikke overlapper med elevenes interesser, vil underlife oppstå, som er de 

aktivitetene elevene foretar seg for å distansere seg fra lærerens script (Ibid). Underlife to 

ulike uttrykksformer: Den første er en forstyrrende form, der målet med atferden er enten å 

forlate strukturen eller endre dens form, den andre er en undertrykt form, der målet er å søke å 

passe inn i eksisterende strukturer. 

Gutierrez et als utgangspunkt er at det er læreren som sitter med makten i et klasserom. Hvis 

en lærers syn på gyldig kunnskap ikke overlapper med elevenes syn på gyldig kunnskap, vil 

elevene søke andre måter å hevde deres syn på kunnskap på. Denne atferden er det 

artikkelforfatterne kaller for elevenes counterscript. Slik blir klasserommet et spill mellom 

samspill og motspill. Når en lærers script skyver fra seg elever som ikke oppleves å bli 

ivaretatt innenfor scriptet, vil det ifølge Gutierrez et al aldri være mulig å ha en ekte dialog, 

eller en autentisk interaksjon. For at elevene skal skape mening med undervisningen må 

samhandlingen ikke bære preg av verken lærerens script eller elevenes counterscript, slik at 

samhandlingen blir uscriptet. Dette er det artikkelforfatterne kaller for «det tredje rommet». 

Gutierrez et al argumenterer for at det tredje rommet vil den formen for undervisning som er 

mest effektiv i et klasserom, både fordi elevene i dialog med læreren søker ny kunnskap. 

Dette er fordi læreren ikke vil skyve fra seg elever med sitt script, og dermed møte motstand i 

form av elevenes counterscript.  

Selv om Gutierrez et al i hovedsak er opptatt av maktrelasjoner i klasserommet, vil oppgaven 

likevel mene at dette også har overføringsverdi til dataspill og deltakelse. Fordi deltakelse i 

sin mest grunnleggende form minimum forutsetter fysisk deltakelse, må undervisning i 
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deltakelse i skolen i det minste inkludere elevene i denne undervisningen. Elevene må med 

andre ord delta i undervisningen.  

Det er mulig å hevde at mange elever i skolen i dag sitter på en høy kompetanse innenfor 

spill. For disse elevene er spill en stor del av deres hverdag og noe de bruker mye tid på. 

Mange deltar også aktivt i spillmiljø og sitter på en stor kunnskap om spill. Dette er likevel en 

kunnskap og kompetanse som i dag ikke oppfattes å være spesielt verdsatt i skolen, på tross 

av at digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Dermed oppstår elevenes 

counterscript som ifølge Gutierrez et al vil gjøre det umulig for en lærer å drive med 

undervisning som er meningsfull for disse elevene. Så lenge interaksjonen i klasserommet 

ikke er gyldig eller autentisk vil heller ikke klasserommet kunne fungere som det Dewey 

kaller for «democratic community». Slik vil også elevenes counterscript gjøre det vanskelig 

for elever elever å tilegne seg ferdigheter i demokratisk deltakelse.  

2.3.4 Oppsummering 

Oppgaven har her drøftet hvordan dataspill kan knyttes til deltakelse i samfunnsfag. 

Oppgaven har vist hvilken betydning deltakelse har for samfunnsfaget og hvilken rolle 

deltakelse har i læreplanen. Oppgaven har gjort rede for Kahne et als (2009) påstand om at 

dataspill kan bidra til å skape politisk engasjement og gi elever ferdigheter knyttet til 

demokratisk deltakelse, blant annet gjennom å fungere som det som Dewey kaller for 

demokratiske samfunn. Oppgaven har også vist hvordan spilleres aktiviteter utenom dataspill, 

som deltakelse i spillmiljø på nett også kan bidra til deltakelse i samfunnsfaglig forstand. 

Ifølge Kahne et al (2009) er ungdommers spillerfaringer sterkt relatert til deres interesser og 

engasjement for politisk aktivitet. Til slutt har oppgaven vist hvordan Gutierrez et als (1995) 

tanker om undervisning i det tredje rommet kan knyttes til bruk av dataspill i undervisning og 

hvordan lærere kan skyve fra seg elever ved å ikke inkludere dataspill i sine script.  
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Kapittel 3 – Metodevalg og 

forskningsdesign 

Oppgaven vil i dette kapittelet beskrive hvilken metode som er valgt i oppgaven og hvilke 

betydninger dette har for reliabilitet, validitet og generaliserbarhet.  

Oppgaven har valgt å bruke en kvalitativ tilnærming til den overordnende problemstillingen, 

slik at dataene som er samlet inn ved bruk av kvalitative forskningsintervju. Videre er det 

brukt et hovedsakelig induktivt forskningsdesign i oppgaven. Jeg har brukt et ikke-tilfeldig 

seleksjonsutvalg for å velge tre samfunnsfaglærere som har brukt dataspill i sin undervisning 

som utvalg og informanter. Videre vil oppgaven beskrive gjennomføringen og kodingen og 

analyseringen av intervjuene, samt hvilke betydninger metodevalget har for oppgavens 

reliabilitet og validitet, og oppgavens mulighet til å generalisere hovedfunnene i 

forskningsstudien.  

Den originale planen for oppgaven var å gjennomføre en mixed-methods-studie der målet var 

å observere et undervisningsopplegg med bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning, for så 

å intervjue 3-5 elever om deres reaksjoner og erfaringer om undervisningsopplegget. Det ble 

også vurdert slik at hadde oppgaven hatt en større ramme, så ville det være nyttig å observere 

flere enn ett undervisningsopplegg, med den hensikt å kunne sammenligne ulike 

undervisningsopplegg med bruk av dataspill. Jeg tok kontakt med en samfunnsfaglærer som 

sa seg villig til å delta i studien og tilbudte seg å gjennomføre et undervisningsopplegg med 

dataspill, samt å gjøre det mulig for meg å observere og intervjue elever om dette 

undervisningsopplegget. Da dette i slutten av februar ikke viste seg å være gjennomførbart 

grunnet interne årsaker ved skolen, ble det vurdert slik at oppgaven måtte endre 

problemstilling. Oppgaven endret da fokus fra å ha et fokus på elevperspektivet til å ha et 

fokus på lærerperspektivet.  

3.1 En kvalitativ tilnærming 

Oppgaven har valgt å bruke en kvalitativ tilnærming som metode for å svare på 

problemstillingen til oppgaven. Kvalitative tilnærminger er egnet når undersøkeren ønsker å 

gå i dybden på et tema eller problemstilling eller søker å undersøke menneskelige erfaringer i 

ulike situasjoner eller kontekster og for å få kunnskap om menneskenes opplevelser i disse 
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kontekstene. Ifølge Repstad (2007) er kvalitativt forskningsarbeid ofte avgrenset til 

enkeltmiljøer eller kontekster der målet med forskningen er å gi en helhetlig beskrivelse av 

prosesser og særtrekk ved akkurat det fenomenet som skal undersøkes. Oppgaven har valgt å 

bruke en kvalitativ tilnærming siden målet med oppgaven er å gå i dybden på fenomenet bruk 

av dataspill i samfunnsfagundervisning. 

3.2 Kvalitative forskningsintervju  

I dette prosjektet har oppgaven brukt kvalitative forskningsintervju som kilde til data om 

fenomenet som skal undersøkes. Formålet med det kvalitative forskningsintervju er: «å forstå 

sider ved intervjupersonens dagligliv, fra hans eller hennes eget perspektiv» (Kvale & 

Brinkmann, 2012, s. 43). I det kvalitative forskningsintervjuet er forskeren opptatt av å forstå 

sosiale fenomener ut i fra informantenes eget perspektiv. Det er informantenes beskrivelse av 

verden en er ute etter. Det kvalitative forskningsintervju skiller seg fra andre typer kvalitativ 

forskning, som observasjon og tekstanalyse, ved at dataene samles inn ved et 

forskningsintervju av informantene. Det kvalitative aspektet ved intervjuet er at det 

gjennomføres få, men grundige og omfattende intervju. I det kvalitative forskningsintervju er 

samtalen mellom intervjuer og informant viktig. Samtalen preges av formål og struktur, og 

kjennetegnes av metodisk bevissthet. Forskeren eller intervjueren setter rammene for 

samtalen, gjerne ved hjelp av en intervjuguide. Ofte legges det også opp til at samtalen kan gå 

utenfor intervjuguiden hvis området som tas opp er interessant for fenomenet som skal 

undersøkes.  

I vitenskapelig forskningsteori er ofte kvalitative intervjuer forankret i fenomenologisk 

metodologi, som er et begrep som betyr at forskeren setter fokus på å forstå sosiale fenomener 

ut fra informantenes egen opplevelse og forståelse av situasjonen. Dette begrunnes med at en i 

kvalitative forskningsintervjuer er ute etter å forstå verden slik informantene oppfatter verden. 

I fenomenologisk metode er målet å beskrive et fenomen, heller enn å forklare og analysere 

det (Kvale & Brinkmann, 2012). 

Kvale og Brinkmann (2012) sier blant annet følgende om aspekter ved det kvalitative 

forskningsintervjuet: I kvalitative forskningsintervjuer undersøker forskeren informantenes 

livsverden og deres eget forhold til den. Intervjuet har som mål fortolke de utsagnene som 

informantene kommer med og søke å fortolke meningen med det som blir sagt. Videre ønsker 
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en at intervjuene skal samle inn åpne og nyanserte beskrivelser av informantenes livsverden 

knyttet til spesifikke situasjoner eller kontekster. For å samle inn dette er det viktig at 

intervjueren er åpen for nye og uventede beskrivelser og unngår å være forutinntatt om hva 

informantene kommer til å fortelle under intervjuet. Til slutt bør forskningsintervjuet være en 

positiv opplevelse for informantene, blant annet ved at de kanskje oppnår ny innsikt i egen 

forståelse av livsverden eller livssituasjon.  

Informantenes svar kan iblant være tvetydige. Bestemte utsagn kan tolkes på forskjellige 

måter, og det kan komme tilsynelatende motstridene utsagn under et intervju. «Intervjuerens 

oppgave er å finne ut om de flertydighetene og motstridene utsagnene som fremkommer i 

intervjuet, skyldes kommunikasjonsvansker, eller om det er uttrykk for inkonsekvenser, 

ambivalens eller motsigelser i den intervjuedes livssituasjon» (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 

50). Årsakene til selvmotsigelsene trenger ikke nødvendigvis være sviktende kommunikasjon, 

det kan også være grunnet faktiske motsigelser i den virkeligheten informanten beskriver. 

3.3 Intervjubasert kunnskap 

Hva kjennetegner kunnskap som er samlet inn gjennom kvalitative forskningsintervju? Ifølge 

Kvale og Brinkmann (2012) har denne kunnskapen syv trekk. For det første blir kunnskapen 

produsert gjennom intervjuene, som et resultat av spørsmål og svar, den er ikke noe som blir 

funnet er eller som er gitt. For det andre er kunnskapen relasjonell, den skapes i rommet 

mellom intervjuerens og intervjuedes synspunkter. Videre er kunnskapen samtalebasert, den 

samles inn gjennom samtalen eller intervjuet mellom intervjueren og informanten. For det 

fjerde er kunnskapen konstekstuell. Kunnskapen er produsert i en gitt situasjon og kan ikke 

automatisk overføres til andre situasjoner. For det femte er kunnskapen språklig, i den 

forstand at det er språket som er verktøyet og som danne rammer for hva som analyseres, 

enten i form av muntlige utsagn eller transkriberte tekster. For det sjette er kunnskapen 

narrativ, intervjuobjektene forteller om sine synspunkter eller erfaringer, slik at de deler sine 

historier fra sin livsverden til intervjueren. Til slutt er kunnskapen pragmatisk. God forskning 

er forskning som fungerer og som også er nyttig. Kunnskap fra intervjuer er pragmatisk i den 

forstand at: «pragmatismen insisterer på at tanker og betydninger får sin legitimitet når de 

setter oss i stand til å mestre den verden vi befinner oss i» (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 74) 

3.4 Utvalg og intervjuobjekter 



43 

 

Oppgaven har valgt å bruke et ikke-tilfeldig seleksjonsutvalg. Dette betyr at utvalget ikke er 

tilfeldig trukket, men heller valgt av forskeren. Slik vil ikke utvalget kunne knyttes til den 

generelle populasjonen, men heller representere seg selv. Denne metoden er ifølge Cohen et al 

(2011) ofte brukt i småskala undersøkelser, der hvor det ofte ikke er et mål å kunne 

generalisere til den generelle populasjonen. Dette er også svakheten ved ikke-tilfeldige 

seleksjonsutvalg. Styrken ved et slikt utvalg er ifølge Cohen et al (2011) at det de er mindre 

kompliserte å lage, er billigere å gjennomføre, samt nyttige når forskeren ikke ønsker å 

generalisere utenfor det utvalget som er valgt. Oppgaven er basert på et ikke-tilfeldig 

seleksjonsutvalg fordi det blant annet sikrer at de som intervjues har relevant kunnskap innen 

fenomenet som skal undersøkes. Siden bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning er et 

relativt nytt fenomen i norsk skole er det relativt få samfunnsfaglærere å intervjue til å 

begynne med. Videre er heller ikke praktisk å bruke et tilfeldighetsutvalg med tanke på 

oppgavens omfang. 

Utvalgsmetoden har trekk fra bekvemmelighetsutvalg (convenience sampling). Det som 

kjennetegner et bekvemmelighetsutvalg er at intervjupersonene er valgt med den tanke at de 

er tilgjengelige for forskeren (Cohen et al, 2011). Ifølge Cohen et al gjør parameterne for 

denne typen utvalg det vanskelig å gjøre noen generaliseringer ut i fra utvalget. Metoden har 

også trekk fra hensiktsutvalg (purpose sampling). I denne typen utvalgsmetode plukker 

forskeren ut de intervjuobjekter på grunnlag av spesifikke egenskaper eller karaktertrekk hos 

intervjuobjektene, slik at utvalget passer i forhold til forskerens behov. Styrken ved en slik 

metode er det sikrer at intervjuobjektene vil ha relevant erfaringer om det fenomenet som 

ønsker å undersøkes.  

Søket etter informanter startet med at det ble tatt kontakt med samfunnsfaglærere jeg selv 

hadde kunnskap om at hadde gjennomført undervisning med bruk av dataspill i samfunnsfag. 

Videre ble det tatt kontakt med en ansatt ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, 

samt Senter for IKT i utdanningen og spurt om de kjente til relevante informanter. På grunn 

av oppgavens omfang, samt veiledning fra metodestudiet DIDMET4200 valgte oppgaven å 

bruke et utvalg på tre informanter.  

Utvalget i oppgaven består av tre samfunnsfaglærere som har erfaring med bruk av dataspill i 

egen samfunnsfagundervisning. Kunnskapen samlet inn fra to av informantene vil i oppgaven 

være anonymisert, mens kunnskapen fra den tredje informanten vil bli referert til ved navn. 
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Grunnen til dette er at informanten selv ønsket å bli navngitt og referert til med navn i 

oppgaven. Utvalget har derfor bestått av to samfunnsfaglærere og lektor Øystein Imsen.  

Den ene informanten ble i hovedsak intervjuet om informantens erfaringer med bruk av 

dataspill i samfunnsfagundervisning i videregående skole. Den andre informanten, samt 

Imsen, ble intervjuet om deres bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning på 

ungdomsskoletrinnet. Siden samfunnsfag for 8.-10. trinn også inneholder historie, samt 

geografi som hovedområder i faget, vil erfaringene som er brukt i oppgaven også gjelde 

erfaringer fra disse hovedområdene. Oppgaven regner likevel disse erfaringene som relevant 

for oppgaven, siden blant annet formålet med læreplanen, samt de grunnleggende 

ferdighetene i faget er de samme i alle hovedområder i faget. Videre vil oppgaven regne 

læreplanmål som omfatter drøfting og kritisk tenkning i hovedområdet historie i samfunnsfag 

for 8.-10. trinn som relevante for lignende læreplanmål i andre hovedområdet i faget. Selv om 

kompetansemålene i samfunnsfag for 8.-10. trinn og samfunnsfag for vg1 og vg2 er ulike, vil 

oppgaven mene at kunnskapen som er samlet inn fra informantenes ulike erfaringer fra 

samfunnsfagundervisning på disse trinnene er såpass lik at de kan bli drøftet samtidig videre i 

oppgaven. 

3.5 Intervjuguide 

Oppgaven har valgt å bruke semi-strukturerte livsverdensintervju, som brukes når temaer 

ønskes å forstås ut i fra intervjuobjektenes perspektiver. Det som skiller kvalitative 

forskningsintervju fra andre samtaler er blant annet bruken av  

Intervjuguiden vil da være semistrukturert, slik at samtalespørsmålene er utarbeidet på 

forhånd, men det legges opp til at det er mulighet for å gå utenom intervjuguiden når det er 

hensiktsmessig. Intervjuundersøkelsen har vekslet mellom en induktiv og en deduktiv 

tilnærming. Målet med en induktiv tilnærming er å forsøke å gå gjøre slutninger fra empiri 

gjennom blant annet gjennom observasjoner og intervjuer. Motsatt ønsker deduktive 

tilnærminger gjerne å teste implikasjonene av en teori empirisk (Kvale & Brinkmann, 2012). 

Intervjuundersøkelsen har både hatt som mål å undersøke hva informantene sier om bruk av 

dataspill i samfunnsfagundervisning, samtidig som intervjuundersøkelsen også har hatt som 

mål å undersøke om de teoriene som ble ansett som aktuelle i litteratursøket kunne være 

relevant for å beskrive fenomenet.  
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Intervjuguiden er vedlagt i sin helhet i slutten av oppgaven som vedlegg. Intervjuguiden er 

delt inn i to hovedområder som er (A) spørsmål knyttet til egen bruk av, og erfaringer med, 

dataspill i samfunnsfagundervisning og (B) spørsmål knyttet til tanker om bruk av dataspill i 

samfunnsfagundervisningen. I hovedområde A ble informantene blant annet spurt om hvilke 

erfaringer de har med egen bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning og hvilke dataspill de 

hadde brukt og hvorfor de valgte akkurat disse spillene. Videre ble de spurt om å beskrive et 

eget undervisningsopplegg med dataspill, samt spørsmål knyttet til utfordringer med bruk av 

dataspill og elevenes reaksjoner på bruk av dataspill. I hovedområde B ble informantene spurt 

spørsmål knyttet til de underordnende områder som er (I) tanker om bruk av dataspill i 

samfunnsfag og dataspill som metode i faget, (II) dataspill knyttet til læring i samfunnsfag, 

inkludert mekanismer for læring i spill, (III) dataspill sin påvirkning på motivasjon og 

engasjement i samfunnsfagundervisning og (IV) dataspill sin påvirkning på deltakelse og 

demokratiopplæring i samfunnsfagundervisning.  

3.6 Gjennomføring og transkribering 

Siden prosjektet originalt hadde planlagt å intervjue elever ble prosjektet heller ikke originalt 

meldt til NSD. Denne beslutning ble tatt etter epost-korrespondanse med NSD som mente at 

prosjektet slik det var da ikke var meldepliktig. Da prosjektet måtte endre problemstilling og 

fokus, ble meldepliktigheten vurdert på nytt. Det ble da vurdert som meldepliktig og 

prosjektet ble da meldt til NSD i begynnelsen av mars. Når prosjektet ble meldt, var det heller 

ikke mulig å få gjennomført intervjuene før saken ble ferdig behandlet av NSD. Når svar ble 

mottatt fra NSD ble intervjuene avtalt og gjennomført i slutten av april. Gjennomførelse av 

intervjuene gikk som planlagt og det planlagte datamaterialet basert på intervjuguiden ble 

samlet inn. To av intervjuene ble gjennomført ved at intervjuer og informant fysisk satt 

sammen og gjennomførte en samtale. Disse intervjuene ble tatt opp digitalt ved hjelp av en 

lydopptaker. Det siste intervjuet ble gjennomført digitalt gjennom dataprogrammet Skype. 

Dette dataprogrammet muliggjør samtaler over internett. Intervjuet ble gjennomført ved bruk 

av både mikrofon og webkamera, slik at intervjuer og intervjuobjekt kunne både se og høre 

hverandre under intervjuet. Lyden fra dette intervjuet ble tatt opp gjennom et dataprogram 

som lagrer samtaler over Skype. Det ble ikke lagret noe video fra dette intervjuet.  
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Den eneste større uforutsette hendelsen var at den ene informanten ønsket å bli navngitt og 

referert til med fullt navn i oppgaven. Dette ble godtatt av undertegnede og informanten ble 

informert om det dette ville bli gjort i oppgaven.  

Etter at intervjuene ble gjennomført ble lydmaterialet som ble tatt opp ved hjelp av 

båndopptaker og transkribert i sin helhet. Transkribering innebærer å omgjøre en muntlig 

samtale til skriftlig tekst. Det var oppgaveforfatter som selv transkriberte intervjuene. Ifølge 

Kvale & Brinkmann (2012) er grunnregelen for transkripsjon å rapportere hvordan 

intervjuene ble transkribert. Jeg valgte å bare fokusere på som ble uttrykt språklig under 

intervjuet, slik at transkripsjonen ble en mest mulig lettlest gjengivelse av intervjupersonenes 

uttalelser. Dermed ble ikke pauser, intonasjonsmessige understrekinger og følelsesuttrykk tatt 

med transkriberingen. Videre ble ikke utfyllingsutrykk som «hmm» eller «ikke sant» tatt med. 

Det at intervjuene ikke ble transkribert ordrett gjør at ulike tolkningsalternativer for ulike 

utsagn kan gå tapt. Dette ble vurdert som en akseptabel risiko, blant annet på grunn av at 

undertegnende både gjennomførte intervjuene og transkriberte dem, noe som gjør risikoen for 

feiltolkning lavere enn hvis det var flere personer involvert i dette arbeidet. I forbindelse med 

transkripsjon av intervju finnes det ifølge Kvale og Brinkmann (2012) heller ikke noen sann 

og objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form. Det blir dermed opp til forskeren å gjøre 

den transkripsjonen som oppfattes som nyttig for sin forskning. Siden det dermed er gode 

argumenter for å argumentere for at det ikke finnes en objektiv form for oversettelse, samt at 

transkripsjonen ble gjennomført av bare en person, vil dette kunne gi implikasjoner for 

reliabiliteten til transkripsjonen. Reliabilitetsvurderinger vil bli behandlet senere i 

metodekapittelet.  

3.7 Analyse og koding 

En analyse starter gjerne med at forskeren søker å forenkle datamaterialet. Dette kan gjøres 

ved hjelp av datareduksjon og koding eller kategorisering av intervjuene.  

En god grunn til å gjennomføre en datareduksjon er at en ofte henter inn mer datamaterialet 

enn en har bruk for. Det er derfor ønskelig å luke ut unødvendig informasjon, slik at det 

datamaterialet som gjenstår er relevant for oppgaven (Larson, 2007). I denne oppgaven ble 

dette gjennomført, siden oppgaven brukte en induktiv tilnærming, noe som resulterte i at det 

ble samlet inn mer informasjon enn det som vil bli brukt videre i oppgaven. Videre ble det 



47 

 

gjennomført en koding eller kategorisering av datamaterialet. I et slikt arbeid er fokuset på å 

finne meningsbærende elementer i uttalelsene fra informantene. Forskeren går gjennom 

intervjuene og kategoriserer de relevante delene av intervjuteksten. Siden oppgaven bruker et 

induktivt forskningsdesign, ble det ikke brukt predefinerte kategorier under kodingen. 

Kategoriene ble istedenfor definert etter at intervjuene ble gjennomført slik at de fremstod 

som mest mulig empirinære kategorier.  

Etter at transkripsjoner er kodet eller kategorisert er neste skritt ofte å meningsfortolke 

innholdet i intervjuteksten. Dette vil innebære at: «Fortolkeren går utover det som direkte blir 

sagt, og finner frem til meningsstrukturer og betydningsrelasjoner som ikke fremtrer 

umiddelbart i en tekst» (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 214). I en meningsfortolking er det 

vanlig innenfor humaniora å bruke hermeneutiske prinsipper (Kvale & Brinkmann, 2012), 

som blant annet inneholder det som kalles for den hermeneutiske sirkelen. Den hermeneutiske 

sirkel har å gjøre med prinsipper for tolkning av en tekst eller historie og lignende. Når en 

tolker en tekst som del av en større helhet, går en gjerne ut i fra en intuitiv forhåndsforståelse 

av helheten. Videre vil så forståelsen av en del virke tilbake på helheten. Dermed får oppstår 

det en sirkel der en del vil virke inn på helheten, som igjen virker inn på delene. «Med 

utgangspunkt i en ofte uklar og intuitiv forståelse av teksten som helhet fortolkes den i 

forskjellige deler, og ut i fra disse tolkningene settes delene på nytt i relasjon til helheten, 

osv» (Ibid, s. 216).  

3.8 Forskningsrollen og etikk 

Forskerrollen ved det kvalitative intervjuet har mange aspekter, hvor må ta hensyn til en rekke 

profesjonelle og etiske elementer. Som forsker har man en forpliktelse overfor 

forskningsprosessen, dens tradisjoner og metoder, samt prosjektets hensikt og mål, i tillegg til 

at man har forpliktelser overfor intervjuobjekter. En viktig etisk del av forskerrollen er å sikre 

at de funnene som offentliggjøres er så nøyaktige som mulig. Funnene som rapporteres bør 

kontrolleres og ha så høy validitet som mulig. Samtidig er det viktig at forskningen fremstår 

som uavhengig. En kan ikke vektlegge eller ignorere noen resultater til fordel for andre, slik 

at en ikke oppnår en nøytral studie av de fenomenene som skal undersøkes. 

For forskerrollen er også konfidensialitet og anonymitet viktig, nemlig at en ikke avslører data 

som kan identifisere intervjuobjektene. Hvis så er tilfelle, er dette noe intervjuobjektene må 
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informeres om, og gi samtykke til. Et viktig spørsmål er hva som er privat og fortrolig og hva 

som kreves av vitenskapelig forskning og etterprøvbarhet. Her det relevant å bringe inn 

begrepet om “distansert nærhet”, hvor forskeren skal være der som forsker og ikke som 

privatperson, men samtidig må man ha en klar medmenneskelighet i intervjusituasjonen. For 

stor grad av distansering kan gjøre at man ikke får den graden av fortrolighet man er avhengig 

av for å få de gode og genuine svarene. 

Den kunnskapen som kommer ut av et intervju er avhengig av den sosiale relasjonen mellom 

intervjuer og informanten. Det er derfor viktig at intervjueren legger til rette for en relasjon 

der intervjupersonen kan snakke trygt og fritt. Samtidig er det viktig at forskeren har en 

moralsk ansvarlig forskningsatferd, slik at informantenes integritet ikke blir krenket. Det er 

derfor viktig at forskeren har kontroll på elementer som informert samtykke og fortrolighet i 

forhold til sensitiv informasjon. I tillegg til de personrelaterte utfordringene har intervjueren 

forpliktelser og utfordringer i forhold til det profesjonelle forskningsprosjektet. Som 

intervjuer er man ansvarlig for at prosjektets tematikk blir belyst, at man får svar på 

spørsmålene man stiller og generelt at intervjuet får en nytte i prosjektets rammer. Man 

intervjuer ikke fordi det er hyggelig å prate med mennesker, men fordi menneskene har noe å 

bidra med i et forskningsperspektiv. 

Når en skal gjennomføre kvalitative forskningsintervjuer er det nødvendig at de som skal 

intervjues gir et informert samtykke til å bli intervjuet. Et informert samtykke er ifølge Kvale 

& Brinkmann (2012, s. 88): «at forskningsdeltakerne informeres om undersøkelsens 

overordnende formål og om hovedtrekkene i designen, så vel som mulige risikoer og fordeler 

ved å delta i forskningsprosjektet». Ved forespørsel om deltakelse om deltakelse i studien ble 

informantene tilsendt et informasjonsskriv om prosjektet som ligger som vedlegg til 

oppgaven. Informasjonsskrivet ble utarbeidet fra en mal hentet fra NSD sine nettsider. Siden 

alle intervjuobjektene var over 18 år ble samtykke innhentet muntlig ved intervjustart. 

Siden oppgaven ble vurdert som mulig meldepliktig, ble det sendt inn meldeskjema til Norsk 

Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD) i begynnelsen av mars. Svar ble mottatt i slutten 

av april og intervjuene ble gjennomført kort tid etter. Prosjektet ble da ikke vurdert som 

meldepliktig av NSD. Opptakene fra intervjuene vil bli slettet ved prosjektslutt. 

Det som er viktig å informere om er at etter at svar ble mottatt fra NSD ønsket et av 

intervjuobjektene å bli referert til ved fullt navn i oppgaven. Dette aspektet ble ikke inkludert i 
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meldeskjemaet til NSD og ville mest sannsynlig utløst meldeplikt. Siden intervjuene ble 

gjennomført i slutten april og innlevering for oppgaven er i 1. juni, anså ikke oppgaven det 

som mulig å melde prosjektet på nytt til NSD. Prosjektet vil derfor gjennomføre følgende 

tiltak: for det første vil intervjuobjektet bli referert til ved navn, siden noe annet vil være 

uetisk når intervjuobjektet selv ønsket dette. For det andre vil transkripsjonen av opptaket 

fremdeles ikke være knyttet til noe navn eller til en kombinasjon av bakgrunnsvariabler som 

kan identifisere intervjuobjektet og opptaket vil bli slettet. For det tredje vil alle indirekte 

personidentifiserende opplysninger fremdeles bli slettet ved prosjektets slutt.  

3.9 Posisjonalitet 

Som samfunnsforsker er forskeren en del av den virkeligheten han eller hun ønsker å 

undersøke. Selv om forskeren går inn med en faglig bakgrunn som er styrende for de svarene 

en søker og får, vil også forskerens personlige karakteristikker være av betydning. Forskerens 

egne tanker og meninger kan tenkes å påvirke undersøkelsen. Videre kan informantenes 

tanker om intervjueren ha betydning for hvilke svar de gir. Som samfunnsforsker kan 

forskeren derfor ikke stille seg utenfor den virkeligheten forskeren ønsker å undersøke. 

Hvordan forskeren posisjonerer seg i forhold til det fenomenet forskeren ønsker å undersøke 

er derfor av betydning. Dette er likevel ikke et større problem for kvalitativ forskning, så 

lenge dette rapportert i undersøkelsen, siden kvalitative forskningsintervjuer er opptatt av den 

kunnskapen som produseres gjennom samtalen mellom intervjuer og informant om 

informantenes livsverden (Kvale & Brinkmann, 2012). Dette har likevel betydning for 

studiens reliabilitet og validitet, som vil oppgaven komme tilbake til under de respektive 

avsnittene.  

Som nevnt i introduksjonskapittelet har jeg god kjennskap til bruk av dataspill på fritiden og 

har også et positivt inntrykk av dataspill. En av grunnene til at jeg valgte å undersøke dette 

fenomenet er at jeg selv tenker at bruk av dataspill kan være en egnet metode i 

samfunnsfagundervisning. Dette kan bidra til å farge undersøkelsen blant annet i 

litteratursøket og hvilken teori som blir brukt i oppgaven. Videre vil det kunne farge hvilke 

spørsmål som blir stilt og kunne påvirke intervjuobjektene ved å gi positive tilbakemeldinger 

på svar intervjuer selv er enige i. Dette kan også skyldes egen mangel på praktisk erfaring 

med intervjuvirksomhet. 
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Videre vil informantenes tanker om intervjuperson og forskeren kunne ha betydning for 

hvilke svar de gir. Alle mine informanter hadde høyere utdanning, samt god erfaring fra 

undervisning i skolen. Som ung lektorstudent er det mulig for informantene å resonere seg 

frem til jeg verken har den samme erfaringen med undervisning i skolen, samt erfaring med 

bruk av dataspill. Dette kan gjøre at informantene gav andre beskrivelser av fenomenet enn de 

ville gitt til en mer erfaren forsker. Samtidig ble det også tydelig under intervjuene at jeg som 

intervjuer selv har positive erfaringer med dataspill og tenker positivt om potensialet som 

ligger i bruken av dataspill. Dette mener jeg bidro til at de så på meg «som en av dem». Selv 

om dette har betydning for hvilke svar informantene gav, kan dette også være en styrke, siden 

kunnskapen som samles inn gjennom kvalitative forskningsintervju er preget av samtalen 

mellom forsker og informant.  

3.10 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet handler om troverdighet, konsistens og om forskningsresultatene kan reproduseres 

over tid. Det handler blant annet om presisjon og nøyaktighet, og hva som kan måles og ikke-

måles med de metodene en bruker. Skal forskningen ha høy reliabilitet må den kunne 

produsere omtrent den samme kunnskapen med en lik respondentgruppe i en lik situasjon 

(Cohen et al, 2011).  

Denzin og Lincoln mener reliabilitet i kvalitativ forskning har tre aspekter der det første er 

stabilitet. Stabilitet handler om hvorvidt forskeren ville gjort de samme observasjonene og 

fortolkningene hvis disse hadde blitt samlet inn på et annet sted eller tidspunkt. Det andre 

aspektet er parallelle former, som omhandler om forskeren ville gjort de samme 

observasjonene om forskeren også hadde hatt andre fokus på andre fenomener under 

undersøkelsen. Det og siste vurderer-reliabilitet som er om andre forskere ville gjort de 

samme tolkningene ut i fra samme teoretisk rammeverk og observasjoner av det samme 

fenomenet (Cohen et al, 2011). Selv om reliabilitet i kvalitativ forskning er viktig, hevder 

Kvale og Brinkmann at et for stort fokus på reliabilitet kan få negative konsekvenser:  

«Mens det er ønskelig med høy reliabilitet av intervjufunnene for å motvirke vilkårlig 

subjektivitet, kan en for sterk fokusering på reliabilitet motvirke kreativ tenkning og 

motivasjon. Disse har bedre betingelser når intervjuere får lov til å følge sin egen 
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intervjustil, improvisere underveis og følge opp fornemmelser underveis» (Kvale & 

Brinkmann, 2012, s. 250). 

Det som påvirker reliabiliteten i denne oppgaven vil blant annet være utformingen av 

intervjuguiden og ordleggingen av spørsmålene, samt hvilke oppfølgingsspørsmål som ble 

stilt under intervjuet. I tillegg vil valg av hva som skal transkriberes og hvilke koder eller 

kategorier som blir brukt påvirke reliabiliteten. 

Validitet handler om de slutninger som en trekker ut i fra et datamateriale er gyldige eller 

ikke. Validitet i kvalitativ forskning handler om metoden som er valgt faktisk undersøker det 

forskeren ønsker å undersøke, eller om den måler det den ønsker å måle (Kvale & Brinkmann, 

2012, s. 251). Validiteten handler om hvor sikre, eller troverdige, forskningens slutninger er. 

Det handler om hvor godt grunnlag en forsker har for å trekke sine konklusjoner, som spiller 

inn på hvorfor andre burde tro på de slutningene forskeren kommer med. Dermed vil et godt 

gjennomført prosjekt, med høy validitet, kunne håndtere alternative forklaringer på en slik 

måte at de ikke feller prosjektet. 

Validitet kan deles inn i indre og ytre validitet. Ytre validitet handler om muligheten til å 

generalisere resultater fra en forholdsvis liten populasjon til en større populasjon, f. eks fra et 

utvalg til en befolkning. Å kunne gjennomføre denne generaliseringen medfører utfordringer 

med tanke på validitet, eller gyldighet. Indre validitet handler om hvorvidt funnene fra en 

studie eller undersøkelse kan underbygge en antatt hypotese, altså at en slutning støttes av 

datagrunnlaget. Her er det sentralt å se på om slutningene man trekker har et empirisk 

grunnlag, og at det empiriske grunnlaget faktisk stemmer overens med slutningen. Det er 

derfor viktig med klar operasjonalisering og kontroll av mulige feilkilder, som kan bidra til å 

øke den indre validiteten. Trusler mot den indre validiteten er blant annet tidsperioden mellom 

hendelsen som skal undersøkes og tidspunktet for undersøkelsen, at det er skjevheter i 

kontrollgruppen og mulige mangler og feil ved tester. 

Cohen et al (2011) hevder at en i mye av den kvalitative forskningen legger mest vekt på den 

indre validiteten og at ytre validitet er mer irrelevant. Ifølge Cohen et al mener Maxwell og 

Mishler at ordet forståelse er et bedre begrep enn validitet i kvalitativ forskning. Videre 

skriver Cohen at al at Hammersley forslår at bruke tillit til resultatene istedenfor sikkerhet, og 

argumenterer for at forskningen vil være representasjoner, og ikke rekreasjoner, av 

virkeligheten. 
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Validitet i kvalitativ forskning har to hovedfordringer, forskerens forutinntatthet (bias) og 

forskerens effekt på det fenomenet som skal undersøkes og intervjuobjektene som skal 

intervjues. Kvale og Brinkmann (2012) beskriver validering og gyldighet i kvalitative 

forskningsintervju ved bruk av syv ulike faser. Det første er tematisering. Dette handler om 

hvor solide undersøkelsens teoretiske forutantakelser er og hvor logisk utledning fra et 

teoretisk rammeverk til forskningsspørsmål er. Den andre er planlegging som omfatter 

forskningsprosjektets kvalitet og metodevalg. Den tredje er intervjuing som har å gjøre med 

informantenes troverdighet og intervjuingens kvalitet. Det fjerde er transkribering, som tar 

for seg spørsmålet om hva som utgjør en gyldig overføring fra muntlig til skriftlig form. Det 

femte er analysering, som har å gjøre med om de spørsmålene som stilles til analyseringen er 

gyldige eller ikke og om fortolkningene er logiske eller ikke. Det sjette er validering som 

innebærer at forskeren gjør en reflektert vurdering av hva som kan påvirke 

forskningsresultatets validitet. Den siste er rapportering som handler om hvorvidt en rapport 

gir en valid beskrivelse av hovedfunnene i en gitt studie. 

Denne oppgaven vil peke på både forskerens forutinntatthet og forskerens påvirkning på 

fenomenet og informantene som skal undersøkes som spesifikke utfordringer til oppgavens 

validitet. Dette har oppgaven drøftet under avsnittet om posisjonalitet. Videre vil også 

intervjuingsfasen ha implikasjoner for denne oppgavens validitet, inkludert det som 

omhandler informantenes troverdighet. Siden oppgaven har intervjuet samfunnsfaglærere som 

selv har drevet med dataspill i sin undervisning kan intervjuobjektene bevisst eller ubevisst 

velge å gi en skjev fremstilling, dersom de ønsker å sette metoden i et bedre lys. Dette kan 

også gjøres ubevisst, gjennom at informantene føler et behov for å begrunne sitt valg av bruk 

av dataspill i sin undervisning.  

Til tross for disse utfordringene mot validiteten i oppgaven, vil oppgaven hevde at funnene i 

forskningen er relevant kunnskap og som også kan bidra til en bedre forståelse av fenomenet 

som undersøkes.  

3.11 Generalisering 

Generalisering handler generelt om hvorvidt funnene i en forskningsstudie kan overføres 

enten fra et utvalg til en større populasjon eller fra et fenomen til andre situasjoner og 
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fenomen. I kvalitative forskningsintervjuer er en ute etter å vurdere om hvorvidt funnene er 

generaliserbare.  

En vanlig innvending mot kvalitative forskningsintervjuer at det er for få intervjupersoner til 

at resultatene kan generaliseres (Kvale og Brinkmann, 2012). Siden oppgaven både har brukt 

et ikke-tilfeldighetsutvalg og et hensiktsutvalg med tanke på utvalget av informanter i 

undersøkelsen, vil utvalget ifølge Cohen et al (2011) være ikke kunne være representative for 

en populasjon og heller ikke egnet for å kunne generalisere til en populasjon. Men dette er 

som nevnt ovenfor heller ikke målet med denne type metode. Kvale og Brinkmanns svar på 

spørsmålet om generaliserbarhet i kvalitative forskningsintervju er følgende: «Hvorfor 

generalisere? […] Pragmatiske, konstruksjonistiske og diskursive tilnærminger oppfatter […] 

sosial kunnskap som sosial og historisk kontekstualiserte måter å forstå og handle i verden 

på» (Kvale & Brinkmann, 2012, s. 265).  

Kan da kunnskap som er produsert gjennom en spesifikk intervjusituasjon overføres til andre 

relevante situasjoner? Dette kan gjøres ved bruk av en naturalistisk generalisering som 

baserer seg på personlige erfaringer. «Den hviler på stilletiende kunnskaper om hvordan ting 

er, og gir forventinger heller enn formelle forutsigelser» (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 266). 

Det kan også gjøres gjennom en analytisk generalisering, som innebærer en begrunnet 

vurdering av i hvilken grad funnene i en studie kan være rettledende for hva som kommer til 

skje i en annen situasjon. I denne typen generalisering baserer forskeren sine 

generaliseringspåstander på en assorterisk logikk: «Ved å spesifisere bevisene og gjøre 

argumentene eksplisitte tillater forskeren leserne selv å bedømme hvor holdbar 

generaliseringen er» (Kvale og Brinkmann, 2012, s. 267). Kvale og Brinkmann skiller mellom 

en forskerbasert og en leserbasert analytisk generalisering: 

«I det første tilfellet kan forskeren ikke bare gi rikholdige, spesifikke beskrivelser, men 

også argumentere for generaliserbarheten av resultatene sine. I det siste tilfellet er det 

leseren som på grunnlag av detaljerte kontekstuelle beskrivelser av en 

intervjuundersøkelse vurderer om resultatene kan generaliseres til en ny situasjon» 

(Kvale & Brinkmann, 2012, s. 267). 

Med utgangspunkt i Kennedy skriver Kvale og Brinkmann (2012, s. 267) også 

«[g]eneraliseringens gyldighet avhenger av i hvilken grad trekkene som sammenlignes er 

relevante, noe som igjen er avhengig av en innholdsrik og dyptgripende beskrivelse av 
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saken». Kvale og Brinkmanns påstand er dermed at analytisk generalisering på grunnlag av en 

intervjuundersøkelse er mulig, uansett utvelgelses- og analysemetode. Oppgaven vil derfor gå 

ut at oppgavens slutninger er gyldige og kan overføres til andre relevante situasjoner så lenge 

oppgavens argumenter er innholdsrike, relevante og logiske.  

3.12 Oppsummering 

Oppgaven har i dette kapittelet gjort rede for hvilken metode som er benyttet i studien, 

hvilken kunnskap som kan produseres gjennom denne metoden og hvilke betydninger 

metodevalget kan ha for studiens reliabilitet og validitet.  

Denne oppgaven har valgt en kvalitativ tilnærming til problemstillingen gjennom å bruke 

kvalitative forskningsintervjuer som kilde til kunnskap om fenomenet bruk av dataspill i 

samfunnsfagundervisning. Oppgaven valgte å intervjue tre samfunnsfaglærere om deres 

tanker om bruk av dataspill og bruk i egen undervisning. Siden utvalgsmetoden er et ikke-

tilfeldig seleksjonsutvalg og trekk fra bekvemmelighetsutvalg og hensiktsutvalg har det ikke 

vært et mål for denne oppgaven å generalisere fra utvalget til en populasjon, men heller å 

kunne gå i dybden på fenomenet bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning. Oppgaven har 

pekt på utformingen av intervjuguiden og ordleggingen av spørsmålene, samt kodingen, som 

spesifikke trusler mot reliabiliteten til oppgaven. Videre har også oppgaven pekt på forskerens 

forutinntatthet og forskerens påvirkning som spesifikke utfordringer til oppgavens validitet. 

Med utgangspunkt i Kvale og Brinkmann mener jeg at studiens slutninger er relevante for 

andre situasjoner gjennom å bruke naturalistisk og analytisk generalisering.  
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Kapittel 4 - Analyse 

Oppgaven vil i dette kapittelet drøfte datamaterialet som er samlet inn gjennom de kvalitative 

forskningsintervjuene i lys av teorien som er gjort rede for i kapittel 2. Oppgaven vil først se 

på årsakene til at informantene valgte å prøve ut dataspill i egen undervisning og gjøre rede 

for ulike former for bruk av dataspill, før oppgaven vil undersøke hva informantene sa om 

elevenes reaksjoner på bruk av dataspill. Videre vil oppgaven drøfte informantenes tanker om 

hvordan dataspill kan knyttes til læring og til engasjement i undervisningen. Oppgaven vil 

også se på ulike utfordringer og negative sider knyttet til bruk av dataspill. Til slutt vil 

oppgaven gjøre rede for informantenes tanker om hvordan dataspill kan knyttes til kritisk 

tenkning og deltakelse i samfunnsfag.  

4.1 Bakgrunn for bruk av dataspill 

Samtlige informanter gav uttrykk for at de hadde en god kjennskap til dataspill før de prøvde 

det ut bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning. De peker også på at disse personlige 

erfaringene var en av hovedgrunnene til at de selv ønsket å prøve ut bruk av dataspill:  

F (Forsker): Hva fikk deg til å prøve ut dataspill i undervisningen? 

I (Informant): Jeg har egentlig alltid spilt dataspill siden jeg var første-generasjon av 

data-spiller. […] Jeg var også tidlig ute med å få datamaskin hjemme tidlig på 80-

tallet. […] Så da jeg ble lærer så var det på en måte veldig naturlig for meg å spille og 

bruke dataspill.  

En annen informant uttrykte at dette var en måte å prøve å få egen personlig egnethet inn i 

skolen på: 

Hva som inspirerte meg til å gjøre det? Først på egeninteresse, at jeg har spilt mye, at 

Gaming-fenomenet er en del av min ungdomskultur, så sånn sett så var det en måte å 

prøve å få min personlige egnethet og mine personlige kunnskaper om dataspill, som 

jeg hadde bygget gjennom et liv, inn i skolen fordi at det var ikke tilstede, det var en 

del av den kulturen jeg følte meg en del av som ikke fantes i skolen. 



56 

 

Imsen knyttet sin egen erfaring med å lære i dataspill til egen motivasjon til å bruke dataspill i 

sin undervisning. Videre påpekte han at siden han selv var interessert i dataspill, så ville hans 

interesse også kunne bidra til å motivere elevene: 

Det som fikk meg til å prøve ut dataspill i samfunnsfagundervisningen eller 

undervisning generelt var egentlig min egen erfaring med lære gjennom dataspill fra 

den gangen jeg vokste opp på 80-tallet. Og det tror jeg ligger til grunn for å alle 

didaktiske valg, knyttet til verdier, hva du selv anser for å være riktig eller galt. Og du 

kan si sånn at jeg hadde jo en veldig god kjennskap til spill-media, i og med at jeg 

gamer selv og er interessert, og sånn, så jeg tror nok det er en beste måten å motivere 

elevene på, er å gjøre noen ting som du selv er motivert for å gjøre 

Imsen mente videre at god undervisning med bruk dataspill forutsetter god kjennskap til spill 

som media. En annen informant mente at for å lage gode opplegg med bruk av dataspill så er 

god kjennskap til spillet som skal brukes en forutsetning. Informanten knytter dette blant 

annet til muligheten å ha kontroll over undervisningen og styre elevene i den retningen 

opplegget ønsker det de skal gå. Denne typen argument for å ha god kjennskap til det mediet 

en ønsker å bruke er det mulig å kjenne igjen fra når en for eksempel skal bruke en film eller 

videosnutt i undervisningen. Skal en video inkorporeres i et undervisningsopplegg bør læreren 

ha sett videoen først og /eller ha god kjennskap til innholdet.  

Skulle bruk av dataspill kreve gode kunnskaper om dataspill generelt vil dette kunne begrense 

bruken av dataspill som metode, siden mange lærere sannsynligvis ikke har disse 

kunnskapene. En av informantene påpekte under intervjuet at dette heller ikke burde være 

målet, det som er formålstjenlig er at lærere driver med undervisning de selv er gode til.  

4.2 Ulik bruk av dataspill 

Under intervjuene ble informantene blant annet spurt om hvilke erfaringer de hadde med bruk 

av dataspill i samfunnsfagundervisning. På bakgrunn av informantenes erfaringer vil 

oppgaven velge å differensiere mellom tre ulike måter å bruke i dataspill i 

samfunnsfagundervisning på, som oppgaven har valgt å kalle bruk av dataspill som 

rammeverk, bruk av dataspill som simuleringsverktøy og bruk av dataspill som fri-spill-

arena.  
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4.2.1 Bruk av dataspill som rammeverk 

I denne måten å bruke dataspill i undervisningen på blir dataspill brukt som en inngangsportal 

for å ta opp temaer eller diskutere konflikter som gjøres relevante av spillet. Det er med andre 

ord ikke selve spill-mekanikken som står i sentrum, men mer historien og karakterene i 

spillet. I denne typen undervisning med spill er spillets funksjon å visualisere de temaene som 

skal tas opp, samt være et media som presenterer informasjon på en annen måte enn andre 

undervisningstyper. En god sammenligning kan være bruk av filmer eller videosnutter i 

undervisningen. Formålet er å bruke et media som forhåpentligvis gir en annen fremstilling av 

et tema eller et problem enn det å lese om det i en lærebok. I denne typen undervisning med 

spill spiller gjerne elevene sammen på en spillplattform (singleplayer) istedenfor sammen 

over flere plattformer (multiplayer).  

Informanten med erfaring fra undervisning på videregående gir et godt eksempel på denne 

typen undervisning med dataspill. I dette undervisningsopplegget brukte læreren Grand Theft 

Auto V (GTA V) som dataspill i undervisningsopplegget. GTA V er et tredjeperson skyte-spill 

der spilleren spiller som tre ulike karakterer, Michael, Trevor og Franklin som skal 

gjennomføre ulike kriminelle handlinger i spillet, som blant annet bankran og stjeling av biler. 

I løpet av spillet får også spilleren innsikt i det daglige livet til de ulike karakterene. For spille 

spillet koblet informanten opp en spillplattform til prosjektoren, slik at hele klassen spilte 

sammen og så de samme videosnuttene. Informanten fortalte at selv om informanten hadde 

informert elevene om at de skulle bruke et spill i undervisningen så arbeidet de mest med 

videosnuttene i spillet. Det var altså ikke spillet i seg selv som var i fokus. Målet med 

undervisningsopplegget var å diskutere tema som kunne knyttes til de tre ulike karakterene i 

spillet. Med den ene karakteren Michael snakket læreren med elevene om midtlivskrise, med 

Franklin snakket de om sosial mobilitet og med Trevor snakket de om psykisk helse. 

Informanten uttalte at informanten selv plukket de temaene intervjuobjektet mente spillet bød 

på.  

Informanten mente at det som løftet undervisningen var at gjennom å spille og se videosnutter 

så dannet elevene seg et annet bilde av de temaene de skulle tatt opp enn de ville gjort hvis 

informanten hadde brukt andre metoder:  

Å snakke med elever om midtlivskrise på seksten år om at det er tøft å være 40 liksom, 

hvis en lærer gjør det så blir det bare patetisk. Men hvis du spiller et spill og du skal 
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forstå hvorfor hovedpersonen gjør som han gjør, da gir det mening, da er det liksom 

en mening med hva vi driver med. Og det tror jeg elevene oppfattet, jeg tror ikke jeg 

kunne ha snakket om midtlivskrise på noen annen måte med disse elevene på en noe 

mer effektiv måte. 

Informanten kan derfor synes å mene at dataspill kan være egnet for å undervise 

samfunnsfaglige tema gjennom innlevelse og empati. Dette støttes blant annet av Squire 

(2011) som mener spill gir gode muligheter for å drive med interessedrevet læring, blant 

annet fordi spillerne gjerne utvikler en interesse for spillkarakteren eller spilluniverset spillet 

foregår i.  

Oppgaven vil hevde at denne typen bruk av dataspill i undervisningen vil kreve at læreren har 

god kjennskap til spillet en skal bruke. Likevel kan metoden være teknisk enklere å 

gjennomføre siden elevene gjerne spiller sammen på en plattform og ikke sammen over flere 

plattformer.    

4.2.2 Bruk av spill som simuleringsverktøy 

I denne typen undervisning med dataspill i undervisning er det selve spill-mekanismen som 

står i sentrum for bruken av spillet. Dataspillet som er valgt er valgt fordi gir muligheten til å 

simulere ulike hendelser eller situasjoner. Dataspillet blir altså det som Squire (2011) kaller 

for et simuleringsverktøy. I denne formen for undervisning kan elevene enten spille 

singelplayer på en spillplattform, enkeltvis eller i grupper spille singelplayer over flere 

plattformer eller multiplayer over flere plattformer. Funksjonen til dataspillet i denne typen 

undervisning er både å visualisere for elevene en gitt hendelse eller situasjon, men også vise 

hva som kan skje eller kunne skjedd i en gitt hendelse eller situasjon. Et viktig element her er 

at spillet er interaktivt, oppførsel i spillet vil kunne påvirke utfallet av simulasjonen. Målet er 

at simuleringen blant annet skal gi elevene en forståelse av hvorfor ting skjer. Et eksempel fra 

SimCity kan være hva skjer dersom spilleren fjerner alle skolene i byen sin? Jo, da vil 

kriminaliteten øke og industrien bli mindre produktiv. På en slik måte kan dataspill bidra til å 

undervise kausalitet, om hvordan årsak og virkning henger sammen. Dette er spesielt viktig i 

et fag som samfunnsfag der målet med faget er blant annet at elevene klarer å se 

sammenhenger i faget og hvordan ulike deler av en sammenheng påvirker hverandre.  
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Et eksempel på denne typen undervisning med dataspill er et undervisningsopplegg som en av 

informantene brukte på ungdomsskoletrinnet. I dette undervisningsopplegget skulle elevene 

bruke Civilization IV i slutten av et undervisningsopplegg der temaet var andre verdenskrig. 

Først gikk lærerne gjennom hva andre verdenskrig handlet om, hva som var årsakene og 

krigens gang. Deretter skulle elevene spille Civilization sammen som multiplayer for å 

gjennomføre en simulering av andre verdenskrig. Ifølge informanten var målet at elevene 

skulle reflektere over spillopplevelsen ved å skrive en loggføring av hva som skjedde i spillet 

for så etterpå å sammenligne med det som faktisk skjedde.  

Siden det var meningen at elevene skulle spille sammen vil denne typen undervisning kunne 

kreve en høyere teknisk kompetanse hos læreren som ønsker å gjennomføre dette. 

Informanten fortalte blant annet at nettverket på skolen ikke tillot elevene å spille over nett, 

slik at læreren selv måtte sette opp en Local Area Network (LAN) slik at elevene skulle kunne 

spille sammen. Videre fortalte informanten at undervisningsopplegget ikke gikk helt slik som 

forventet:  

Det som skjedde var at de bare rotet rundt, angrep hverandre og lagde unholy 

alliances […]. Det var ikke en ren historie spill, det var mer en litt sånn hva skjer når 

du slipper ungdommen løs med et masse atomvåpen og tanks. Og da blir det full 

verdenskrig og bonanza-stemning. 

Informanten mente at dette blant annet skyldtes at rammene for oppgaven eller bruken av 

spillet var for vide. Videre mente i informanten at bruken av spillet burde ha blitt delt inn i 

etapper slik at elevene fikk tid til å gjøre seg kjent med spillet. For å skape en interessant 

spill-økt mente læreren at dette: 

I: […] forutsetter nok både at læreren har ganske god kjennskap til det spillet som 

man bruker, altså har kontroll og forståelse, og at en enten har elever som 

medhjelpere og at du bygger [på] den spillkunnskapen i hele perioden.  

Her er det relevante å peke på det Egenfeldt-Nielsen (2006) skriver om frihet og kontroll i 

spill. Utsagnene fra informanten kan tydes i den retning at læreren gav elevene for mye frihet 

i undervisningsopplegget, noe som endte opp med å bli forstyrre læringen. Informanten synes 

derfor å mene at dersom en ønsker å konstruere et vellykket undervisningsopplegg med 

dataspill som simuleringsverktøy, så bør opplegget legge for at elevene også lærer å spille 
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spillet i etapper. Egenfeldt-Nielsen (2011) skriver at for å lykkes med læring i dataspill så må 

både læringen og spillingen være integrert.  

4.2.3 Bruk av spill som fri-spill-arena 

Den tredje bruken av dataspill er det oppgaven har valgt å kalle bruk av dataspill som fri-spill 

arena. I denne typen undervisning med dataspill spiller elevene multiplayer over flere 

spillplattformer. Her skal elevene stort sett spille fritt og få lov til å utforske spillverden på 

egen måte. Funksjonen til spillet blir å gi elevene en verden der de kan spille fritt og få lov til 

å utfolde seg. Et eksempel på denne typen undervisning kan være bruk av Minecraft. Si at 

elevene skal spille og bygge sammen på en server. Målet blir her å fremme samarbeid og 

felles løsninger, siden spillerne før eller siden vil støte på problem som må løses i fellesskap. I 

denne typen undervisning vil da heller læreren ikke legge noen spesifikke føringer på hva som 

er rett eller galt. Utgangspunktet er at elevene skal spille fritt og sammen håndtere de 

utfordringene de møter underveis. Denne måten å bruke spill har mange likheter med spilleres 

deltakelse i spillgrupper, klaner eller guilds på fritiden. I spillmiljø på nett er det som regel 

også opp til spillerne selv å komme frem til felles regler og løsninger på problemer. En 

utfordring for denne type undervisning er, som Egenfelt-Nielsen (2006) påpeker, at elevene 

kan tenkes å gis for mye frihet, slik at elevene ikke har den veiledningen og støtten elevene 

trenger for å oppnå læring med læringsaktiviteten.  

4.3 Elevenes reaksjoner 

Hva sier informantene om elevenes reaksjoner på bruk av dataspill i 

samfunnsfagundervisningen? Samtlige av informantene mente at elevene generelt reagerte på 

en positiv måte. Den ene informanten uttalte at elevene reagerte positivt på bruk av dataspill i 

undervisningen. Informanten mente at dette hadde en sammenheng med at elever generelt er 

glade i dataspill på fritiden. En annet informant mente at elevene reagerte med å være veldig 

entusiastiske til og under undervisningsopplegget.  

Samtidig understreket samtlige informanter at det var noen i gruppen som 

undervisningsopplegget ikke traff så godt. Hos den ene informanten, der alle i klassen var 

gutter, var det noen gutter som ikke deltok så mye. Denne læreren mente at årsaken til dette 

var de kanskje ikke var så gode i dataspill generelt: 
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Det var et par stykker som ikke var så veldig entusiastiske, i begynnelsen i hvert fall. 

Og de viste seg da å være det fordi de ikke kunne spille. De hadde ikke spillet eller de 

var ikke gamere, så jeg tror da at de følte seg litt at de på en måte ble litt avslørt i 

klassen at de ikke var gode til å spille GTA, for det er litt prestisje. Alle synes det er 

kult. Så jeg tror kanskje det var det. 

Likevel mente informanten at elevene generelt var entusiastiske og generelt virket motivert til 

å få undervisningsopplegget til å vellykket: 

Men jevnt over var de veldig entusiastiske og syntes det var veldig kult. Både sånn på 

innholdssiden at de gjorde arbeidet, jeg sa til dem at hvis dette går dårlig sånn, at hvis 

det viser seg at samfunnsfagdelen blir borte, og jeg ikke kan forsvare det ut i fra [det], 

så er det jo mislykket, og da må vi gjøre noe annet. Så de var veldig opptatt av at de 

sammen med meg skulle liksom vise at dette var vellykket som et opplegg. Så det for 

dem med på lag da. 

Her er det relevant å trekke inn script og counterscript fra Gutierrez et al. De elevene som 

reagerte positivt på at læreren inkluderte i sitt script vil også være de elevene som vil mene at 

kunnskap i dataspill er verdifull eller at bruk av dataspill er verdifull. Samtidig vil også det 

motsatte kunne skje, de elevene som ikke vil mene at dataspill er en meningsfull aktivitet vil 

kunne reagere med counterscript, enten som forstyrrende form eller undertrykt form. Dette ble 

gjort tydelig av en av de andre informantene som reflekterte rundt et undervisningsopplegg 

med både jenter og gutter. Her pekte informanten på at guttene syntes å reagere mer positivt 

enn jentene: 

Jentene, noen av dem i alle fall, synes det var meningsløst for de skjønte ikke hva de 

skulle gjøre. Hvorfor skal vi gjøre dette, hvorfor bruker vi fire timer av livet vårt på 

skolen til å spille et spill som vi egentlig ikke forstår, når vi bare trykker på enter for å 

ende en turn [gå videre i spillet]. 

Denne læreren mente videre at dette kunne skyldes at de ble fremmedgjort fra aktiviteten: 

Jeg tror det at hvis du blir fremmedgjort fra aktiviteten, så det kognitive bare slår ned, 

du vil ikke se det da. Du har ikke lyst fordi du synes at det du holder på med er drit, du 

forstår ikke, du mestrer ikke. 
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Denne typen aktivitet vil samsvare med det som ifølge Gutierrez et al (1995) kalles for 

underlife, som er de aktivitetene elevene foretar seg for å distansere seg fra en læreres script. 

Dette samsvarer også med Arnseths (2006) påstand om at elevene må søke etter læring om 

bruk av dataspill skal ha noe for seg. Videre mente Imsen at grunnen til at noen elever 

reagerte negativt på bruk av dataspill er at dette ikke passet inn i deres forståelse av skole skal 

være. Dette var gjerne også de generelt skoleflinke elevene med gode karakterer. Dette kan 

igjen sammenlignes med counterscript.  

Videre sa Imsen at bruk av dataspill er knyttet til identitet på den måten at hos dataspill gjerne 

er en identitetsbærer hos gutter, men hos jenter blir det å spille gjerne sett på som litt nerdete 

og ikke noe de ønskes å assosieres med. På den andre siden uttalte Imsen at de som gjerne 

ikke passet så godt inn i skolen, de opplevde å ha en positiv opplevelse ved bruk at dataspill: 

De [som] ikke passer inn i skolen, de blomstrer opp. Og ikke bare blomstrer de opp, 

de blir også mine assistenter, somregel i gjennomføringen, det jeg kaller for 

superbrukere, det er veldig viktig å få de med, og de får jo en voldsom mestring av 

dette her. […] Så det sier noe om innhold og da, i skolen, i forhold til de elevene. Så 

ja, noen synes det er helt fantastisk og noen har egentlig eneste gang i sitt liv hatt et 

positivt møte med skolen. 

Imsen peker videre på at denne typen elever generelt er gutter, slik at det blir et 

kjønnsperspektiv i bruk av dataspill i undervisningen. Dette blir også støttet av en av de andre 

informantene: 

Det jeg ønsker er at guttene skal få en arena som de mestrer eller har kontroll, at det 

er en aktivitet som de kjenner fra før av fra gutterommet på et vis, at det blir tatt inn 

og gitt litt mening i retning skolen. 

Det informanten her uttrykker er ønske om å tilby de elevene som normalt ikke opplever 

mestring eller kontroll i skolen en aktivitet som de selv føler at de mestrer. Dermed kan det 

tenkes at bruk av dataspill vil kunne bidra til å inkludere elever i undervisningen som ellers 

ville kunnet ha falle i fra. Dersom slike elever ikke opplever å bli inkludert i skolen og ender 

opp med å føle seg fremmedgjort fra skolen, kan dette i ytterste konsekvens føre til frafall fra 

videregående opplæring. Dersom bruk av dataspill faktisk bidrar til å inkludere svake elever i 

undervisningen, kan det bidra til å hindre at elevene føler seg fremmedgjorte fra skolen.   
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Tilbakemeldingene fra informantene synes dermed å være at bruk av dataspill treffer guttene i 

større grad enn jentene, samt at det også synes å treffe de svake elevene heller enn de sterke. 

Som tidligere nevnt har gutter, ifølge Medietilsynet (2014), mer erfaring med dataspill på 

fritiden, noe som kan bidra til å forklare hvorfor bruk av dataspill synes å treffe guttene bedre. 

En mulig årsak til at bruk av dataspill syntes å engasjere de svake elevene kan være 

forsterkning av input-prinsippet, gjennom at de elevene som ikke opplevde å få tilstrekkelig 

«output» selv med mye input gjennom tradisjonell undervisning, kan ha opplevd å få mye 

«output» gjennom undervisning med bruk av dataspill. Dette kan også skyldes at de også kan 

ha fått et utløp for sin kompetanse med dataspill på fritiden i en undervisningssammenheng.   

4.4 Utfordringer med bruk av dataspill 

Hvilke utfordringer følte informantene at de støtte på ved bruk dataspill i sin 

samfunnsfagundervisning? Imsen fortalte om fire motkrefter mot bruk av dataspill i 

undervisningen. Det første var kollegaer på skolen. Det andre var foreldre og den generelle 

holdningen mot dataspill som noe negativt og som ikke passer inn i skolen. Den tredje var at 

Imsen mente at skolekulturen ikke minner om det elevene gjør på fritiden, slik at 

skolekulturen blir en motkultur til det elevene møter hjemme. Den fjerde og siste av 

motkreftene mente Imsen var at skolene i stor grad ønsker å fokusere på målbare ferdigheter, 

mens dataspill i stor grad fremmer ikke-målbare ferdigheter. 

En av de andre informantene mente at den største utfordringen var det rent tekniske. Dette 

inkluderte et høyt elevantall, dårlig tilgang på maskiner og eldre maskiner. Dette problemet 

ble gjeldende når elevene skulle spille multiplayer eller singleplayer på flere maskiner. Videre 

mente informanten at programvarekjøp var en utfordring, slik at det også ble et økonomisk 

aspekt ved bruk av dataspill. Samlet gjør dette at det ofte er vanskelig å bruke de nyeste 

dataspillene i undervisningen, fordi spillene er dyre og maskinene for utdaterte. Ifølge 

informanten er derfor de spillene som er aktuelle for lærere å bruke er de spillene som er 5-10 

år gamle. Denne informanten virket også opptatt av å understreke viktigheten av å kunne 

argumentere for bruk av dataspill ovenfor sine kollegaer på skolen. Dette syntes å være viktig 

for informanten, siden informanten mente at bruk av dataspill burde være et tverrfaglig 

prosjekt, slik at det dermed ble nødvendig for informanten både å forsvare sin bruk av 

dataspill som metode, men også for å få andre lærere til å samarbeide om bruk av dataspill i 

undervisningen. Dersom bruk av dataspill bør være et tverrfaglige prosjekt, vil dette kunne 
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vise seg å være vanskeligere å gjennomføre i praksis, ettersom informantene synes å mene at 

omverdenen generelt har et negativt syn på bruk av dataspill. 

4.5 Dataspill og læring 

Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er hvordan bruk av dataspill knyttes det å lære i 

samfunnsfag. Her mente samtlige informanter at dataspill som læringsverktøy kan bidra til 

læring. Imsen mente at dataspillet bidrar til læring i faget, gjennom at samfunnsfag ikke bare 

skal lære fag, men også sosialisere elevene til medvirkning og deltakelse. Og det kan dataspill 

være egnet til å lære bort. En av de andre informantene mente blant annet at dataspill setter 

spillerne i komplekse situasjoner som spilleren selv må løse. Dermed oppnår en drøfting og 

refleksjon i faget: 

Alle læreplanmål, de handler mye om drøfting og refleksjon og da trenger du mer 

komplekse ting enn bare noe som skal huskes. Og et dataspill det det setter spillerne i 

situasjoner som er komplekse og de må løse problemer eller komme seg ut av en 

situasjon. Så jeg tror det er en mye mer meningsfull måte å jobbe på enn å sitte og 

følge med og ta notateter når en lærer snakker. 

Videre mente informanten at dataspill egner seg som læringsverktøy fordi engasjementet 

spilleren har til spillet driver læringen i undervisningen:  

Jeg tror det er en mer ekte problembasering. Å lage problemorientert undervisning 

uten dataspill er mulig, men ofte blir det kunstig oppsatt diskusjon som læreren legger 

opp til mens i ett dataspill så bryr du deg om den personen du er og du bryr deg om 

det oppdraget du har fått. Du går til det med et, på sitt beste, et mer ekte ønske om å 

komme i mål og få et godt resultat. 

Dette stemmer godt overens med det Squire (2011) skriver at spill er egnet for å drive 

interessebasert læring. Denne informanten knyttet også det å bruke dataspill til læring i 

samfunnsfag ved å hevde at faget bør lære bort refleksjon og problemløsning og dette kan 

gjøres gjennom dataspill. Her refererte også informanten til Gee og mente at dataspill er egnet 

som verktøy i samfunnsfag dersom en forandrer definisjonen av faget fra en definisjon som 

handler om å kunne huske til refleksjon og problemløsning.   



65 

 

Hvis de som tror at samfunnsfag dreier som om å huske hvilke fem land som i FNs 

sikkerhetsråd og hvilke land som er i EU og på en måte strafferammen for en eller 

annen forbrytelse, de har misforstått hva samfunnsfag er. Samfunnsfag er et drøftings- 

og refleksjonsfag og det blir det mer med dataspill enn med mye annet. 

Den andre informanten som hadde gjennomført undervisningsopplegget med Civilization 

mente at dataspill bidrar til læring i samfunnsfag gjennom simulering. Simuleringen legger til 

rette for læringen. Videre pekte informanten på at simuleringene gjorde elevene mer motivert 

til å ta imot kunnskapen informanten skulle lære elevene. Oppgaven tolket også uttalelsene til 

informanten slik at oppgaven til læreren blir å hjelpe elevene til å gjøre en kobling mellom 

læring i spill og læring i samfunnsfag. Imsen pekte også på at muligheten til å gjøre 

simuleringer kunne bidra til å lære i samfunnsfag, gjennom å gjøre abstrakte fenomen som 

historie til noe konkret i et spill.  

Som nevnt ovenfor mente samtlige informanter at elevene reagerte positivt på bruken av 

dataspill i samfunnsfagundervisning. Men selv om elevene virket mer engasjerte og motiverte 

for læring, betyr likevel ikke at de faktisk lærte noe. På spørsmålet om elevene klarte å se 

sammenhengen mellom bruken av dataspillet og målet med undervisningen svarte en av 

informantene at elevene etter hvert klarte å se sammenhengen, men at de i begynnelsen først 

og fremst var opptatt av å det å spille spill. Videre mente Imsen at elevene generelt ikke 

opplevde at læringen de fikk gjennom spillet var nyttig i en undervisningssammenheng før de 

ble fortalt av de ble vurdert i det. Den andre informanten knyttet det å overføre læring i spill 

til læring i fag til mestring av verktøyet: 

Jeg tror egentlig at den overføringen der, den er egentlig ganske innlysende, de fleste 

som mestrer verktøyet de, forstår læringsaktiviteten som de skal gjøre i spillet, de 

klarer og å overføre det direkte til historien. Det tror jeg. Jeg driver og forbereder 

dem nå, driver og snakker om at vi skal gjøre det, og de ser det, liksom nytten av det. 

Så jeg tror den overføringen, spesielt på Civ i alle fall, Civilization, den er reell. 

Basert på kunnskapen samlet inn fra informantene kan det derfor synes som elevene generelt 

ikke nødvendigvis ser en sammenheng mellom det å spille spill og det å lære fag, og heller 

ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å lære i spill og det å lære i samfunnsfag.  

4.6 Negative aspekter ved dataspill 
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Selv om samtlige intervjuobjekt mente at bruk av dataspill kan knyttes til læring i 

samfunnsfag, understreket de også at det finnes negative aspekter ved bruk av dataspill. Dette 

gjelder for og fremst selve spill-mekanikken. Spill er designet slik at spillerne belønnes for å 

oppnå mål i spillet. Man kan få trofeer eller gå opp i level. Dermed knytter spillerne gjerne 

det å lære i spill til å motta belønninger og nødvendig at den kunnskapen de lærer også kan 

knyttes til fag i skolen. Dette blir også gjerne en motsetning, de fleste spiller jo heller ikke 

spill for å lære, men for å spille. Den ene informanten uttalte at målet med spillingen er jo ofte 

å slå sine motspillere, ikke å nødvendigvis lære noe faglig av det. Dermed kan det ifølge 

informanten fort bli slik at læringen ikke står i fokus under spilling av spill i undervisningen. 

Dette kan også forsterkes gjennom at elevene knytter bruk av spill til fritidsaktivitet og ikke 

skoleaktivitet, slik som Imsen nevnte.  

Imsen kalte denne typen belønningssystem for den korte sirkelen. Videre mente Imsen at 

dersom spillopplevelsen bare dreier seg om handling-belønning så vil dette kunne utvikle seg 

til spillavhengighet.  

Jeg mener at det å sitte å grinde [gjøre noe om og om igjen] i WoW for eksempel […] 

det jeg kaller for den korte sirkelen, den helt sånn, å trykke og få en umiddelbar 

belønning av at blodet spruter og du dermed får lyst til å gjøre det igjen, den synes jeg 

er meningsløs, den synes jeg er grunn. Og hvis ikke spillet gir mulighet til å fange noe 

av det som er bak da, motoren. Det er derfor jeg mener at det er ikke nok å bare spille 

dataspillet, elever må også lage dataspill, akkurat som det er ikke nok å lese tekster, 

de må også skrive tekster, og så må de skjønne hvordan de er bygget opp og hvordan 

de fungerer og hvilke virkemidler en har. Det har går inn i det man kaller for digital 

dømmekraft. Hvis det ikke er tilstede, så kan du istedenfor å utvikle deg som 

menneske, faktisk redusere deg selv til en narkoman som sitter og trykker for å få en 

umiddelbar effekt.  

Her bruker informanten en sterk metafor, noe som tydelig signaliserer informantens 

holdninger til farene ved å ha et ukritisk forhold til egen bruk av dataspill på fritiden. 

Dataspill må oppmuntre til noe mer enn bare å motta belønninger i spillet.  

Egenfeldt-Nielsen (2006) skiller mellom to ulike måter å bruke spill på: lære å spille (learning 

to play) og spille for å lære (playing to learn). I lære å spille er fokuset på selve 

spillaktiviteten. I spille for å lære er fokuset på læring. Målet med spillaktiviteten er ny 
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kunnskap eller en ny ferdighet. Dersom elevene bruker dataspill for å lære å spille vil dette 

gjøre læring vanskelig. Målet blir derfor å få elevene til å spille for å lære.  

Et annet problem som informantene nevnte som har sitt utgangspunkt i belønningssystemet, 

er at hvis det er belønningen, og ikke læringen, som står i fokus, blir det gjerne slik at elevene 

kan ta snarveier for å nå målet. Den ene informanten sammenlignet denne utfordringen med 

det å be elever om å lese et kapitel for så å gjøre oppgavene knyttet til det. Informanten mente 

at flertallet av elevene i slik situasjon først ville lese oppgavene for så å lete etter svar. Videre 

kan elevene også jukse for å nå mål: 

De [elevene] prøver jo på å jukse så mye de kan. Hvorfor prøver de på det, jo fordi 

[…] at eleven føler jo ikke at de er på skolen for å lære noe, de er på skolen for å få 

gode karakterer. Og det kan de ofte få på enklere måter enn å gjøre alle leksene, du 

kan rett og slett jukse. I spill så kan du jo havne litt i samme, det er jo mange som 

finner liksom snarveier i spill også for uendelig med liv, og at man bruker cheat-koder 

og slikt. Så man må ikke glemme hva som er målet, målet må være læring og så må 

man tenke hvordan spill kan være en del av det 

Dermed kan det bli en utfordring å få spillmekanikken til å støtte opp under læring i 

samfunnsfag.  

4.7 Engasjement og motivasjon 

Som tidligere nevnt mente samtlige informanter at elevene generelt reagerte positivt på bruk 

av dataspill i samfunnsfagundervisningen, ved at de virket motiverte og entusiastiske. Som 

nevnt ovenfor mente en av informantene at dette blant annet skyldtes at elevene har positive 

opplevelser med dataspill på fritiden. På spørsmålet om de trodde at dataspill kan bidra til 

engasjement eller motivasjon hos elevene i undervisningen svarte en av informantene at dette 

blant annet skyldtes at det er noe nytt og fordi det er noe som elevene ofte gjør på fritiden: 

Det er en del av deres virkelighet. Det bidrar jo til å skape et engasjement fordi det er 

noe nytt, det er et alternativ, det er en annen måte å ta inn over seg virkeligheten som 

ikke involverer at du leser en bok eller ser en dokumenter, men at du faktisk er i en 

form for interaksjon med den virkeligheten du skal lære om. Men jeg tror og at mye av 

det er at du får iverksatt fantasien da. Og leken.  
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Den andre informanten mente at spill er lærerike og dette gjør det motiverende. Videre pekte 

også denne informanten på at bruk av spill er en mer leken tilnærming til det å lære, en 

holdning som blant annet støttes av Squire (2011). På spørsmålet om hvorfor informanten 

trodde spill var engasjerende svarte intervjuobjektet at dette blant annet skyldtes at i spill så er 

tidspunktet mellom det å lære noe og det å bruke denne kunnskapen kort. Dette gjør at 

spillerne ser nytten av å lære, som gjør læringen mer motiverende.  

Imsen mente på sin side at bruk av dataspill er motiverende for elevene, men at 

undervisningen også må handle om noe annet enn at det nødvendigvis er gøy for elevene:  

I ett spill så må det være en konflikt, det må være et mål, gjerne mange mål, det må 

være endel sånne elementer, som jeg egentlig for å være helt ærlig, som pedagog ikke 

ser så mye verdi i å innføre elektronisk egentlig for å motivere elevene. For det har vi 

allerede på plass, og jeg mener at de formene for motivasjon som en får gjennom små 

belønninger og visuelle pling, poeng eller et eller annet sånt, er ikke den formen for 

motivasjon som vi ønsker i skolen. 

Istedenfor mente Imsen at målet må være indre motivasjon hos elevene. For å oppnå indre 

motivasjon og gjøre elevene selvregulerte, så må spillet, ifølge Imsen, skrus av. Det å skru av 

spillet innebærer blant annet at spillets belønningssystem skrus av: 

Det er det jeg har gjort da, med Civilization, med Minecraft, at vi tar spillet inn i 

undervisningen og så skrur vi av spillet. Sånn som Minecraft, for eksempel, […] det er 

spill, med liv og level og alt mulig. Men det vi gjør når vi bruker Minecraft er at vi 

skrur at det spillet, setter det i Creative Mode, så elevene bare har uendelig masse 

blokker som de kan bygge med. Og det er det som er poenget, da er det legospill, et 

godt eksempel på hvordan vi skrur av spillet. 

Videre var et poenget hos Imsen at ved å skru av spillet kan en lærer oppnå andre fordeler, 

som blant annet kritisk tenkning, som oppgaven vil drøfte nedenfor.  

4.8 Kritisk tenkning 

Mener informantene at bruk dataspill kan knyttes til kritisk tenkning i faget? Samtlige 

informanter mente at dataspill kan knyttes til kritisk tenkning, men svarene varierte noe. Den 

ene informanten mente at dataspill kunne bidra til mer dybdelæring hos elever, men svarte på 
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slutten at dette kanskje heller kunne knyttes til læring og kvalitet enn kritisk tenkning. Den 

andre informanten svarte at det kunne det absolutt og knyttet kritisk tenkning til 

problemløsning: 

F: Tenker du at dataspill kan bidra til kritisk tenkning i samfunnsfag? 

I: Absolutt. 

F: Gjennom? 

I: Gjennom å…, først så ville jeg egentlig sagt at hovedgrunnen til at det bidrar det å 

bruke spill, det er fordi det er, jeg ville tatt det med programmeringsbiten av det hele, 

at du lærer deg å løse et problem med kode. 

Videre mente informanten at dataspill kan bidra til kritisk tenkning gjennom at dataspill lar 

sine spillere utforske verden med ulike identiteter, slik som Gee (2011) hevder. Informanten 

brukte et eksempel fra egen spillerfaring med et amerikansk-produsert skytespill der alle som 

spilleren skjøt sa «Insha'Allah». Informanten mente dette kunne trene kritisk tenkning 

gjennom å analysere spillenes påvirkning på spillerne:  

Hadde ikke noe forhold til det da, men en måte å trene kritisk tenkning på er å ha 

kritisk tenkning knyttet til dataspill som medium, at det faktisk påvirker oss masse, og 

er ganske tungt inne når vi danner vår kulturelle forståelse eller identitet. Så gjennom 

å analysere spillenes virkning på oss selv og på samfunnet og på kulturen, så trener vi 

kritisk tenkning. […] Viktig å ha både den kritiske bevisstheten med, både hva slags 

spill er det som fremstilt. 

Det informanten her beskriver er at erfaringer i spill kan påvirke farge spillerens syn på 

virkeligheten. Spillet vil da kunne fungere som en tertiære artefakter ifølge Aarsand (2011). 

Dette er også et godt eksempel på hvordan spill kan fungere som det Gee (2007) kaller for 

kulturelle modeller.  

På oppfølgingsspørsmålet om informanten mente at dataspill fremmer denne formen for 

kritisk bevissthet svarte informanten at noen spill kunne gjøre det, men det ble først og fremst 

opp til læreren å gjøre elevene kritisk bevisste. Videre mente informanten at dataspill kan 

bidra til å trene kritisk tenkning, blant annet gjennom at noen dataspill oppfordrer spillere til å 

prøve ulike løsninger.  
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I: Jeg tror ikke du blir kritisk tenkende sånn av å spille dataspill. Men at du kan trene 

kritisk tenkning, det å analysere og forstå spill både som program, software og kultur, 

det tror jeg. Men om du blir kritisk tenkende av å spille dataspill? Men så har du 

Portal da, der lærer du problemløsning. 

F: Og vil det igjen føre til kritisk tenkning tenker du? Fordi en prøver ulike løsninger? 

I: Ulike løsninger, jeg tenker tålmodighet, eller kanskje intellektuell stamina som 

mange mangler da, det å drive med problemløsning på nett eller i et spill. […] Kle av 

deg disse fordommene og vise hva som er den reelle forståelsen. 

Dette kan sammenlignes med Gees (2011) påstand om at dataspill fremmer kritisk tenkning 

fordi kritisk tenkning er nødvendig for å løse utfordringer i spill.  

4.9 Deltakelse og demokratiopplæring 

Samtlige av informantene mente også at dataspill kan fremme deltakelse i faget, men igjen på 

litt ulike måter. En av informantene mente det kunne bidra til demokratiopplæring fordi at 

gjennom å bruke spill som simuleringsverktøy så er det mulig for elevene å gjøre valg, 

simulere konsekvensene av de valgene, noe som ifølge informanten gjør læringen mer reell og 

ekte. I tillegg mente informanten at det også må finnes dataspill som også handler om 

demokrati som også kan bidra til dette. Den andre informanten mente at dataspill bidrar til å 

fremme deltakelse i faget ved at spillet gjør det enklere å delta. Dette er fordi dataspill 

generelt gjør det lettere å differensiere. Klarer ikke spilleren de vanskeligst utfordringene kan 

spilleren ofte gå for noen lettere utfordringer. Dette satte informanten opp mot differensiering 

i skolen, som ofte ikke gir denne muligheten. Videre pekte også dette intervjuobjektet på at 

det finnes spill som har demokratikunnskap på innholdssiden, som Democracy 3. Denne 

informanten sammenlignet bruk av denne typen spill med rollespill i 

samfunnsundervisningen, og refererte spesifikt til et rollespill om demokrati kalt Minitinget 

på stortinget. Informanten mente at dataspill kanskje lettere kan konstruere disse typene 

læringssituasjoner enn rollespill i den virkelige verden kan. 

Dette intervjuobjektet nevnte også at det kan være deltakelseshemmende å ikke ta inn 

dataspill som fenomen inn i skolen: 
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Det er en ting jeg tenkte på nå, som jeg godt kunne legge til på det med demokrati er 

at det også er, at dataspill kan være litt manipulerende, eller det kan være noe som 

noen har tilgang til og ikke alle, slik at ved å bare ignorere det som samfunnsfenomen, 

sånn som skolen ofte gjør da, så tar man ikke opp det som er problematisk med det 

heller. Og vold i spill og sånne ting blir bare et sånt domene hvor de voksne eller den 

seriøse verden ikke bryr seg, mens det er så nært og ekte og tilstede i samfunnet   

Her poengter også informanten problematiske sider ved ungdoms bruk av dataspill. Oppgaven 

vil likevel ikke gå inn på debatten om hvorvidt dataspill bidrar eller oppfordrer til vold eller 

ikke, siden dette er en annen debatt. Oppgaven ønsker bare å understreke det informanten 

påpekte, nemlig at ved å ikke ta debatten, så ignorer skolen et fenomen som står ungdommen 

svært nær i sin fritid. 

Både denne informanten og Imsen trakk frem eksempelet med Gamergate. Gamergate var en 

kontrovers i 2014 i spillmiljøet som hadde sitt utgangspunkt i en interessekonflikt mellom 

journalister og spillskapere. Debatten utartet seg etter hvert til å handle om trusler og 

trakassering, spesielt av jenter, i spillmiljøet (Hathaway, 2014).  

Jeg har hørt denne gamergate saken som gikk i høst og i vinter hvor masse sånn 

trakassering av jenter i spillsammenheng. Der hadde jo dataspillere en kjempedebatt 

med millioner av innlegg på nett om det. Men jeg tror det er forferdelig mange 

samfunnsfaglærere rundt om i landet som ikke aner hva det er, men det er en situasjon 

hvor kjønn og seksisme ble diskutert av dataspillere veldig intenst. Og da tenker jeg 

man kan ikke la være å gå inn i det. Det er demokratisk ikke fordi det nødvendigvis, 

[men] man trenger ikke bevise at det funker bedre som læringsverktøy for å si at det er 

et viktig samfunnsfenomen og derfor må man ta det på alvor. 

Dette kan sammenlignes med script og counterscript. Dersom en lærer skal forsøke å ta opp 

et tema, uten å ta hensyn til elevenes erfaringer og hvilke sammenhenger de knytter denne 

kunnskapen til, så vil det bli vanskelig for læreren å nå det tredje rommet (Gutierrez & 

Rymes, 1995).  

4.10 Imsens sandkasse 

Et eksempel Imsen brukte på hvordan dataspill kan bidra til kritisk tenkning og deltakelse i 

faget var ved bruk av spill som et fri-spill-arena der elevene skulle Minecraft i Creative-mode, 
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slik at spillet ble det Imsen kalte skrudd av. I dette eksempelet hadde noen elever klart å 

komme seg inn på Minecraft-serveren og gjort hærverk ved ødelegge andre elevers bygninger 

og lignende. Imsen fortalte at det som skjedde videre var at noen elever på eget initiativ laget 

et fengsel i spillet som de satte elever som gjorde hærverk i.  

Og den prosessen var veldig interessant […] hvordan det her førte til en indre justis 

og en debatt over hva som er riktig og hva som er galt, og er det noe annerledes å 

gjøre ting i spillet enn det er å gjøre det i den virkelige verden og det her skjedde helt 

på egen, uten at jeg trengte å gjøre så veldig mye enn å stå ved siden av. Det endte 

opp i å bygge en rettsal i tillegg til et fengsel, for det måtte jo være en rettsstat og så 

begynte de å sette i gang en masse prosesser og det var veldig interessant. 

Dette eksempelet til Imsen viser hvordan dataspill kan fungere som det som Dewey kaller for 

democratic community. Elevene deltok i demokratiske prosesser og ble sosialisert inn i en 

deltakelseskultur. Imsen mente at dette var et eksempel på hvordan dataspill kan bidra til 

kritisk tenkning og deltakelse gjennom at elevene blir sluppet fri i et sandkasse-univers der de 

selv må bestemme hvilke regler som skal være gjeldene og hvordan reglene skal håndheves. 

Dermed kan det synes som denne typen undervisningsopplegg unngår de problemene med 

frihet satt opp mot kontroll som Egenfieldt-Nielsen (2006) skriver om, nettopp ved det at det, 

ifølge Imsen, er friheten som i dette undervisningsopplegget muliggjør det å lære kritisk 

tenkning og deltakelse. Denne friheten vil også kunne tolkes slik at undervisningen ikke er 

scriptet og dermed egnet til å undervise i det tredje rommet.  

4.11 Oppsummering 

Oppgaven har i dette kapittelet drøftet det datamaterialet som er samlet inn gjennom de 

kvalitative forskningsintervjuene. Oppgaven har blant annet sett på informantenes egne tanker 

om bruk av spill og gjort rede for tre ulike måter å bruke dataspill i undervisningen på: bruk 

av dataspill som rammeverk, bruk av dataspill som simuleringsverktøy og bruk av dataspill 

som fri-spill-arena. Oppgaven har også drøftet hvordan informantene mente elevene reagerte 

på bruk av dataspill i undervisningen og pekt på at undervisningen synes å treffe guttene 

bedre enn jentene, samt treffe svake elever bedre enn sterke elever. Videre har oppgaven 

drøftet hvordan dataspill kan knyttes til læring i samfunnsfag og pekt på utfordringer og 

negative sider ved bruk av dataspill. Her pekte informantene blant annet på utfordringen med 

at elever generelt spiller for å lære å spille og ikke spiller for å lære. Til slutt har oppgaven 
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forsøkt gjort rede informantenes tanker om bruk av dataspill knyttet til engasjement og 

motivasjon, kritisk tenkning og deltakelse og demokratiopplæring i samfunnsfag. 

Informantene pekte her på at bruk av dataspill syntes å være motiverende for elevene, at 

dataspill kan bidra til å utvikle kritisk tenkning gjennom at dataspill fremmer problemløsning 

og at dataspill kan bidra til å utvikle ferdigheter i deltakelse. Informantene pekte også på 

potensialet som ligger i å inkludere elevenes kunnskaper og ferdigheter i og om dataspill inn i 

skolen. 
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Kapittel 5 – Sammendrag og 

konklusjon 

Denne oppgaven har hatt som mål å drøfte bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning. 

Problemstillingen til oppgaven har vært: «Hva tenker samfunnsfaglærere som har brukt 

dataspill i sin undervisning om bruk av dataspill samfunnsfagundervisning og hvordan 

knytter de dette til læring i samfunnsfag?».   

For å svare på problemstillingen har oppgaven gjennomført kvalitative forskningsintervju 

med tre samfunnsfaglærere som selv har gjennomført undervisning med dataspill om deres 

erfaringer og tanker om bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning. Oppgaven gjort rede for 

hvilket forskningsdesign som er brukt i oppgaven og hvilke føringer valget av design har for 

oppgavens reliabilitet, validitet og muligheten til å kunne generalisere ut i fra utvalget. Videre 

oppgaven har drøftet hvordan dataspill kan bidra til akademisk læring og hvordan bruk av 

dataspill kan knyttes til engasjement, motivasjon, kritisk tenkning, deltakelse og 

demokratiopplæring. Til slutt har oppgaven gjort rede for den kunnskapen samlet inn fra de 

kvalitative forskningsintervjuene med intervjuobjektene og forsøkt å knytte dette til teori.   

5.1 Slutninger 

Før oppgaven gjør rede for hvilke slutninger oppgavens ønsker å trekke, vil oppgaven minne 

om hvilke føringer oppgavens forskningsdesign legger for oppgavens muligheter til å kunne 

generalisere. Oppgaven vil likevel her hevde, som i metode-kapittelet, at oppgavens 

slutninger kan overføres til andre relevante situasjoner, så lenge oppgavens argumenter er 

relevante og logiske.  

Basert på kunnskapen som er samlet inn gjennom intervjuene og drøftingen gjennomført i 

oppgaven, vil oppgaven her komme med de slutninger slutningene oppgaven mener det er 

grunnlag for å trekke.  

Slutning 1: Bruk av dataspill er en undervisningsmetode, som lik andre 

undervisningsmetoder i skolen har sine styrker og svakheter. 
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Bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning er ikke en vidunder-metode som kan erstatte 

andre former for undervisning. Bruk av dataspill burde heller sees på som en metode som kan 

være egnet til å undervise deler av samfunnsfaget. Videre skal undervisningen med dataspill 

være vellykket stilles på samme måte som med andre undervisningsmetoder krav til 

planlegging og gjennomføring, samt at læreren legger til rette for læring. Dermed vil 

oppgaven hevde at dataspill kan brukes som et supplement til andre eksisterende metoder i 

skolen. Samfunnsfaglærere burde bruke de metodene de selv føler seg komfortable med og 

egnet til å bruke.  

Slutning 2: Bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning krever at læreren har god kjennskap 

til spillet som brukes. 

Et undervisningsopplegg med dataspill stiller krav til både forberedelse og gjennomføring. En 

vellykket bruk av dataspill brukes som en ramme for undervisningen eller som en 

simuleringsverktøy synes å kreve at læreren har god kjennskap til dataspillet læreren ønsker å 

bruke. Læreren må kjenne til hvilke spill som kan egne seg i en undervisningssammenheng og 

hvilke aspekt ved spillet som kan brukes. Et annet aspekt ved kunnskap om spillet er at 

læreren også kan legge opp til et undervisningsopplegg der elevene blir gradvis kjent med 

dataspillet som kan brukes, for å hindre at de elevene med liten kjennskap til dataspill blir 

minst mulig fremmedgjort fra undervisningsformen. Videre vil de oppleggene som krever at 

elevene spiller multiplayer, altså sammen over flere spillplattformer eller datamaskiner, gjerne 

kreve en del teknisk kompetanse for den læreren som ønsker å gjennomføre slike 

undervisningsopplegg.  

Slutning 3: Elevenes reaksjoner på bruk av dataspill er som oftest positive, men det er ofte en 

kjønnsforskjell i reaksjonene. 

Tilbakemeldingen fra intervjuobjektene er at elevene generelt reagerer positivt på bruken av 

dataspill i et undervisningsopplegg. Dette kan skyldes at elevene ofte bruker spill på fritiden 

og har positive erfaringer med dette. Dette kan kanskje spesielt gjelde de elevene som kanskje 

føler seg fremmedgjorte fra skolen eller de som føler at de ikke helt passer inn i skolen. Fra 

drøftingen i oppgaven synes det likevel å være slik at undervisning med spill treffer guttene i 

større grad enn jentene. De elevene som i stor grad ikke har den spillerfaringen som er aktuell 

for undervisningsopplegget kan trekke seg litt tilbake. Det samme gjelder de elevene som 

heller ikke klarer å knytte en sammenheng mellom det å bruke dataspill i undervisningen og 



76 

 

læring i faget. For noen av jentene kan det også være en utfordring at kunnskap om og i 

dataspill kan bli sett på som et negativt identitetstrekk. Det kan derfor bli en utfordring for 

lærere som ønsker å bruke dataspill i sin undervisning å inkludere disse elevene i 

undervisningsopplegget.  

Slutning 4: Dataspill kan gjøre elevene mer motiverte til å motta læring, men dette bidrar 

ikke automatisk til læring i samfunnsfag.   

Som nevnt i forrige slutning mente intervjuobjektene at elevene generelt reagerte positivt på 

bruk av dataspill. Intervjuobjektene mente også at de virket mer motivert for å motta læring. 

Oppgaven vil likevel mene at det at elevene generelt er positive og motivert ikke 

nødvendigvis vil føre til at elevene lærer fag av undervisningsopplegget. Oppgaven har også 

sett på hvordan ulike mekanismer i spill også kan bidra til å hindre faglig læring. Videre synes 

heller ikke koblingen mellom det å lære i spill og det å lære i samfunnsfag å være åpenbar for 

elever, slik at overføringen av kunnskap fra spill til faget kan bli en utfordring.  

Slutning 5: Dataspill kan bidra til å lære i samfunnsfag, men undervisningsopplegget må 

legge til rette for at elevene klarer å se sammenhengen mellom det å spille i undervisningen 

og det å lære i samfunnsfag.  

Her mente også samtlige intervjuobjekter at dataspill kan bidra til læring i samfunnsfag. 

Intervjuobjektenes tilbakemeldinger stemmer også godt overens med det Squire (2011) sier 

om at spill er egnet som simuleringsverktøy og til å drive interessebasert læring i 

undervisningen. Videre mente intervjuobjektene at gjennom å spille dataspill så ville elevene 

kunne tilegne seg ferdigheter som kritisk tenkning og problemløsning, noe som er viktig i 

samfunnsfag. Men det å spille i seg selv synes ikke å kvalifisere til læring i samfunnsfag. 

Tilbakemeldingen fra intervjuobjektene synes dermed ikke å støtte opp under påstanden om at 

læring i dataspill automatisk kan knyttes til andre relevante områder. Dette betyr likevel ikke 

at Gees (2007) påstand om at læring i dataspill kan overføres til andre relevante domener ikke 

er gyldig, men at intervjuobjektene synes å mene at for mange elever er denne overføringen 

ikke automatisk. Det blir dermed opp til læreren å designe undervisningsopplegget slik at 

elevene sammen med læreren lettere kan se sammenhengen mellom læringen i spillet og 

læring i faget.  

Slutning 6: Lærere som ønsker å bruke dataspill må være bevisste på hvilke negative 

aspekter som finnes i spill som kan gjøre læring i faget vanskelig.  
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Dataspill inneholder ikke bare positive sider. Selv om overdreven bruk av dataspill ifølge 

Kahne et al (2009) ikke er sterkt relatert til negative konsekvenser knyttet til isolering eller 

deltakelse, så er det likevel en fare for at overdreven bruk av dataspill kan føre til en 

avhengighet av dataspill. Et annet negativt aspekt er knyttet til vold og synet på kvinner i 

dataspill. Videre inneholder også dataspill spill-mekanismer som kan hindre læring i 

samfunnsfag. Dette kan blant annet skje dersom ønsket om å oppnå mål i spillet overskygger 

målet om å lære i faget. Dette kan også føre til at elevene tar snarveier eller jukser for å nå 

mål i dataspill. Dette kan bidra til å hindre læring, for eksempel ved at elevene ikke følger det 

hendelsesforløpet som læreren ønsker.  

Slutning 7: Bruk av dataspill kan bidra til å utvikle kritisk tenkning i samfunnsfag. 

Bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning kan bidra til kritisk tenkning for det første ved at 

spill oppmuntrer til problemløsning gjennom at dataspill ofte krever en refleksjon over 

hvordan spilleren ønsker å løse et gitt problem. Videre kan dataspill bidra til kritisk tenkning 

ved at elevene kan erfare gjennom ulike identiteter og kulturelle modeller, samt at dataspill 

muliggjør simuleringer der elever kan ta valg for så å erfare konsekvensene av valget. Men 

oppgaven vil igjen understreke at dette ikke er en åpenbar kobling for elever, så det blir opp 

til læreren å designe undervisningsopplegg som legger til rette for kritisk tenkning med bruk 

av dataspill.   

Slutning 8: Dataspill kan bidra til deltakelse og demokratiopplæring i samfunnsfag, blant 

annet gjennom å skape arenaer som kan fungere som demokratiske samfunn.    

Bruk av dataspill i samfunnsfagundervisning kan bidra til deltakelse og demokratiopplæring 

blant annet gjennom at undervisningsopplegget er designet slik at bruken av spillet kan 

fungere som et demokratisk samfunn (democratic community). I denne typen 

undervisningsopplegg er læreren mer i bakgrunnen, slik at det er elevene som selv må 

bestemme hvordan de vil handle og løse de problemene de står ovenfor. En annen måte 

dataspill kan bidra til deltakelse og demokratiopplæring på er ved bruk av dataspill som har 

dette som innhold i spillet, som Democracy 3.  

5.2 Konklusjon 

Svaret på problemstillingen og konklusjonen til oppgaven er at de samfunnsfaglærerne som 

har blitt intervjuet i forbindelse med oppgaven generelt har et positivt syn på bruk av 
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dataspill. Informantene mente at det å bruke dataspill i undervisning førte til mer engasjerte 

elever, men var det var tydelige kjønnsforskjeller i reaksjonene. Informantene mente også at 

dataspill kan brukes som en inngangsportal for å snakke om andre samfunnsfaglige tema, 

samt at bruk av dataspill kan bidra til å utvikle kritisk tenkning og deltakelse i samfunnsfag.  

Informantene knyttet bruk av dataspill til læring i samfunnsfag ved at dataspill som er aktuelle 

i bruke i samfunnsfag blant annet har et samfunnsfaglig innhold som elevene lærer gjennom å 

spille spillet. Samtidig kan også dataspill brukes som simuleringsverktøy i samfunnsfag. 

Gjennom å spille kan elever tilegne seg ferdigheter som kritisk tenkning og problemløsning 

som er relevante for samfunnsfag. Denne overføringen mellom det å spille spill og det å lære i 

samfunnsfag synes å ikke være åpenbar for elevene, slik at det blir lærerens oppgave å legge 

til rette for læring i undervisning med dataspill.  

5.3 Veien videre 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å gi et innblikk i hvordan dataspill kan brukes som 

læringsverktøy i skolen. Oppgaven har vært liten og har heller hatt muligheten til å gå så dypt 

inn i de problemstillingene som er tatt opp. Det har blitt gjennomført en del forskning på 

området, men det kan også forskes mer. Dette undervisningsopplegget har brukt 

intervjuobjekt som selv har erfaring med bruk dataspill. Hadde oppgaven spurt lærere som 

ikke har brukt dataspill og spurt de spørsmål knyttet til dataspill og læring i skolen så de 

sannsynligvis gitt helt andre svar.  

Jeg mener denne oppgaven har gitt et positivt bidrag til å utvikle en didaktikk i bruk av 

dataspill i samfunnsfag. For å gjøre bruk av dataspill mer tilgjengelig for samfunnsfaglærere i 

skolen er det et behov for en spilldidaktikk i samfunnsfag. Dette behovet mener jeg blir større 

etter hvert som utviklingen går fremover og det blir mer og mer relevant for skolen å 

inkludere ny teknologi i undervisningen. Jeg vil hevde at dersom bruk av dataspill skal bli 

brukt som undervisningsmetode i skolen av flere samfunnsfaglærere, så trengs det mer 

forskning på hvilken bruk som er best egnet. For eksempel kan det gjennomføres klasseroms-

undersøkelser på bruk av dataspill for å undersøke hvordan elevene reagerer på bruk av 

dataspill. Samtidig ville det også være interessant å undersøke elevenes læringsutbytte ved 

bruk av dataspill, samt elevenes engasjement og motivasjon knyttet til spill. Ikke minst mener 

jeg det er et behov for å utvikle konkrete undervisningsopplegg med dataspill i samfunnsfag 
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for å gjøre metoden mer tilgjengelig for samfunnsfaglærere som ønsker å prøve ut bruk av 

dataspill i egen undervisning.  

Jeg tror at det vil bli mer fokus på bruk av dataspill i skolen i fremtiden. Dette er på grunn av 

at dataspill er så selvfølgelig del av elevers fritid, noe som gjør det til et fenomen som er 

vanskelig for skolen å ignorere. Bruk at dataspill kan ha et stort potensiale, men vi mangler 

forskningen og metodene til å utnytte dette. Samtidig vet vi at mange elever faller fra 

videregående opplæring noe som kan skyldes at elevene føler fremmedgjorte fra skolen. 

Dersom bruk av dataspill bidrar til å få elever til å føle seg mindre fremmedgjort fra skolen, 

ved å ta inn en kunnskap og kompetanse som disse elevene kjenner seg igjen i fra fritiden, 

mener jeg at dette er relevant for skolen og samfunnsfag.  

Over tid har dataspillene utviklet seg mye og vil fortsette å utvikle seg. Dataspill er kommet 

for å bli. Kanskje det også er på tide å inkludere det i skolen.  
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