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Sammendrag 

Dataspill fremstilles ofte som ren underholdning, men kan det også brukes til å utjevne 

forskjeller i samfunnet? Omtrent 25 prosent av dagens ungdom fullfører ikke videregående 

opplæring i løpet av fem år (Statistisk Sentralbyrå, 2018a). Skolefrafall kan medføre 

økonomiske konsekvenser for samfunnet, og begrenset livskvalitet for individene det gjelder. 

I oppgaven undersøker vi om spillbasert undervisning kan bidra til økt læring og mestring hos 

elever, og dermed redusere skolefravær. Vi undersøker hvilken påvirkning mestring har på 

skolefravær, og om egenskaper i dataspill kan fremme mestringsfølelse hos elever med 

alvorlig skolefravær. Til slutt skisserer vi muligheter og utfordringer som læreren står overfor 

i møte med dataspill som læringsverktøy. 

For å undersøke sammenhengen mellom dataspill, mestring og skolefravær, har vi 

sammenstilt sentral litteratur og studier som er gjort på feltet. I tillegg har vi gjennomført 

dybdeintervjuer med totalt fem informanter. Informantene belyser perspektiver fra både 

fagpersoner og elever sitt ståsted. Funnene belyses også ut fra læringsteorier, med vekt på 

den konstruktivistiske læringsteorien. 

Funnene våre viser at elever med alvorlig skolefravær er en sammensatt gruppe, der 

dataspill kan fungere som en felles interesse og mestringsarena. Mestringsopplevelser i 

spillbasert undervisning kan bidra til å forebygge skolefravær hos noen elever. For andre 

kan undervisningsmetoden passe mindre godt. Dette kan skyldes risiko for spillavhengighet, 

eller ønske om å skille mellom skole og fritid, læring og underholdning.  

Videre viser oppgaven hvordan enkelte elementer i dataspill kan legge til rette for mestring. 

Egenskaper som interaktivitet og autonomi i dataspill kan skape en større nærhet til 

innholdet og føre til dypere læring. Muligheten til å prøve og feile uten alvorlige 

konsekvenser i dataspill er viktig for elevenes mestringsfølelse. Følelsen av nederlag i 

dataspill er kortvarig, og hvis man taper kan man raskt prøve igjen. På den måten kan 

dataspill ufarliggjøre nederlag og øke elevenes mestringstro. Det er likevel en fare for at 

engasjerende elementer i dataspill overskygger læringsmålene. 
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Til slutt viser våre funn at spillbasert undervisning fortsatt er fremmed for en god del lærere. 

Dataspill utgjør en stor del av dagens ungdomskultur, og lærere kan forbedre den pedagogiske 

praksisen dersom de tilpasser undervisningen til elevenes interesser. Funnene viser at læreren 

har en sentral rolle i spillbasert undervisning. Hvis elevene spiller uten instruksjoner, er det en 

risiko for at kunnskapen forblir i spillet, og det kan igjen begrense overførbarheten til 

situasjoner i det virkelige liv.  

Formålet med oppgaven er å skape en dypere forståelse av spillbasert undervisning i møte 

med fraværsproblematikken. Vi håper også at oppgaven vår kan stimulere til mer forskning 

rundt denne gruppen med unge mennesker som er på vei ut, og trenger hjelp inn igjen til 

samfunnet.  
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Forord 

Da var masteroppgaven endelig ferdig. Vi kjenner nå selv på denne berømte 

mestringsfølelsen som vi skriver så varmt om i oppgaven vår. Med en selvstyrt hverdag, ingen 

klar fasit og lite innsikt i hvordan man egentlig ligger an i prosessen, har det vært mye 

forvirring og usikkerhet til tider. Samtidig har vi alltid holdt en jevn flyt og hatt et lite håp om 

at vår visjon og ide skulle sy seg sammen, helst på egenhånd. Da vi skulle velge et tema for 

oppgaven, var vi begge enige at det måtte være noe som virkelig interesserte oss.  

I løpet av praksisperioden ble vi inspirert av statlig spesialpedagogisk tjeneste og Spillhuset 

på en fraværskonferanse. De presenterte dataspill som en vei inn til elevene med alvorlig 

skolefravær, og som en vei ut av fraværsproblematikken. Ettersom teknologi og utdanning var 

våre største interesseområder, og vi selv hadde erfaring med dataspill, dykket vi dypere inn i 

spillbasert undervisning. Vi har ikke vært en del av et forskningsprosjekt, og har derfor 

planlagt og gjort alt på egenhånd. Dette har vært utrolig lærerikt og noe vi vil ta med oss 

videre.  

Samarbeidet oss imellom har absolutt fungert bra, vi stod sammen i medgang og motgang, 

samt motivere hverandre til å yte vårt beste. Som et team har vi hele veien bygget på 

hverandres kunnskaper ved gode diskusjoner og refleksjoner. Den eneste trykkede 

stemningen som har oppstått, har vært mellom oss og teknologien, spesielt med Google Docs, 

Word Online og DUO-malen i førersetet.  

Vi vil takke veilederen vår, Anders Kluge. Han ga oss gode og konstruktive tilbakemeldinger, 

samt utfordret oss til å se læringsprosessen fra et annet perspektiv. Ettersom Vygotsky ofte 

har monopol i gangene ved det utdanningsvitenskaplige fakultet, var det forfriskende å gå en 

annen vei.  

Takk til alle informantene som har bidratt til å gjøre denne oppgaven mulig. De har alle vært 

villige til å dele mye av sine tanker og erfaringer som ga oss gode data å jobbe ut ifra.  
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Vi vil også gi en stor takk til Helga, som på fritiden sin har bistått oss med kloke råd og 

refleksjoner rundt oppgavens innhold og oppsett. Hun har også vært en rev på 

kvalitetssjekking og gitt oss mange oppmuntrende ord.  

Til slutt vil vi takke Gaia, den støttende og motiverende katten vår. Hun har i tunge stunder 

alltid passet på å legge seg utover de viktigste dokumentene, skyve penner ned på bakken, og 

bidra til skrivingen ved å legge seg utover tastaturet. Hun har spredd mye latter og glede. 

Oslo, juni 2019 

   

Truls Jerven 
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1 Innledning 

Hvert år dropper tusenvis av elever ut av videregående skole grunnet ulike forhold. Omtrent 

en fjerdedel fullfører ikke videregående opplæring i løpet av fem år (Statistisk Sentralbyrå, 

2018a). Av disse elevene er det guttene som er høyest representert, og det er omtrent 10 

prosentpoeng flere jenter enn gutter som fullfører videregående opplæring 

(Kunnskapsdepartementet, 2019). Mange av elevene med høyt skolefravær har fått innvilget 

spesialpedagogisk tilrettelegging (Havik, Bru, & Ertesvåg, 2015). I den sammenheng ser vi 

også at nærmere 70 prosent av de som får spesialundervisning i grunnskolen er gutter 

(Kunnskapsdepartementet, 2019). Samfunnet og arbeidsmarkedet har endret seg mye de siste 

tiårene, og dagens kunnskapssamfunn stiller høyere krav til utdanning og kompetanse. Derfor 

er det vanskeligere å bli en del av arbeidslivet uten et godkjent vitnemål. Uten videregående 

opplæring øker sannsynligheten for arbeidsledighet og behov for offentlige stønader (Frønes 

& Strømme, 2014; Falch, Johannesen & Strøm, 2009). Hele fire av ti voksne i alderen 25-54 

år med manglende vitnemål, står i dag uten en arbeidsplass å gå til. De som likevel deltar i 

arbeidsmarkedet, tjener i snitt mindre enn de som har fullført videregående skole 

(Kunnskapsdepartementet, 2018). Dette viser at skolefrafall fortsetter å være et etterfølgende 

problem gjennom voksenlivet. 

Rapporten Kostnader av frafall i videregående opplæring fra 2010, anslår en samfunnsmessig 

gevinst på 5,4 milliarder kroner per kull hvis frafallet fra videregående skole minsker 10 

prosentpoeng (Falch et al., 2010). Rapporten Utenfor-regnskap fra 2019, analyserer hvordan 

utenforskap påvirker offentlige budsjetter. Modellen anslår at de som faller ut av 

videregående skole belaster offentlige budsjetter med 30.000 kroner i året gjennom hele 

livsløpet. Her vil det også forekomme tap i form av manglende skatteinntekter. I tillegg har de 

en høyere risiko for arbeidsledighet, uførepensjonering og lavere inntekt (Kommunesektorens 

interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, 2019). Skolefrafall kan med andre ord medføre store 

samfunnsøkonomiske konsekvenser. Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har det vært en 

gradvis moderat nedgang av frafall fra videregående skole, likevel er det fortsatt mye rom for 

forbedring (Statistisk Sentralbyrå, 2018b). Per dags dato betaler vi overveldende summer i 

bistand til mennesker som kunne ha utgjort store ressurser, i stedet kan de risikere 

ekskludering fra samfunnet. 
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Fraværsgrensen er aktuell i dagens offentlige debatt. Elever på videregående skole kan 

maksimalt ha 10 prosent udokumentert fravær i hvert enkelt fag (Utdanningsdirektoratet, 

2017). Rapporter fra den samfunnsvitenskapelige forskningsorganisasjon og Statistisk 

sentralbyrå (SSB) har evaluert fraværsproblematikken etter at fraværsgrensen ble innført. Til 

tross for at skolefraværet i videregående opplæring er redusert etter implementeringen av 

fraværsgrensen, er det en økt risiko for skolefrafall hos elever som ikke får karakterer i ett 

eller flere fag (Bjørnset, Drange, Gjefsen, Kindt, & Rogstad, 2018). Det vil si at elevene som 

allerede strever med høyt fravær nå stiller enda svakere. Det er åpenbart behov for mer og 

vedvarende forskning på feltet ettersom fraværsgrensen ble implementert i august 2016. 

Frafall fra videregående skole er ikke bare et økonomisk problem sett fra et makroperspektiv. 

Det kan også utgjøre en stor risiko med tanke på begrenset livskvalitet hos de individene det 

gjelder. Frafallet er i dag en av de største risikofaktorene som er av særlig betydning for 

ungdom sitt videre liv og fremtid. Det kan også øke sannsynligheten for kriminalitet og 

marginalisering (Frønes & Strømme, 2014). Marginalisering kan beskrives som en prosess 

eller en faresone hvor man faller utenfor sentrale arenaer i samfunnet. Det kan gjelde ulike 

områder som familie, skole, fritids- og arbeidslivet (Fauske & Øia, 2010). Marginalisering 

innebærer manglende deltakelse og tilhørighet. Skolefrafall er med andre ord både et 

samfunns- og individorientert problem.  

I Opplæringslovens § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og 

forutsetninger (Opplæringslova, 1998). For at læreren skal kunne tilpasse undervisningen er 

det viktig med kjennskap til elevenes verden, både i skolen og på fritiden (Olsen & Holmen, 

2018). Undervisning generelt har i for liten grad blitt knyttet opp mot relevante og 

virkelighetsnære erfaringer fra elevens hverdag (Kunnskapsdepartementet, 2011). Det å bygge 

kunnskap på tidligere erfaringer er noe som ansees å være en god metode for læring. For å 

fremme motivasjon og mestringsfølelse kan det derfor være fordelaktig å spille på elevenes 

interesser.  
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Digital kompetanse spiller en betydelig rolle i arbeidsmarkedet og blir stadig mer ettertraktet 

(Beetham & Sharpe, 2007). Dagens barne- og ungdomskultur er i høy grad preget av digital 

teknologi, der dataspill utgjør en stor del. Dette vises blant annet i rapporten Barn og medier 

fra 2016. Rapporten legger frem at 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i alderen 9-18 

år spiller dataspill regelmessig (Medietilsynet, 2016). I Stortingsmelding 22, Motivasjon – 

Mestring – Muligheter står det at dataspill kan øke engasjementet hos elevene 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). I sammenheng med dette kan dataspill trekkes inn i skolen 

som et læringsverktøy for å fremme engasjement og mestring. En slik form for spillbasert 

undervisning vil også kunne være godt egnet for barn og ungdom som stiller svakere, eller 

elever som har behov for særskilt tilrettelegging i form av spesialpedagogiske tiltak (Durkin, 

Boyle, Hunter, & Conti-Ramsde, 2013). Det finnes allerede et fåtall spillbaserte 

undervisningsopplegg som blir anvendt i møte med elever som har falt ut av videregående 

skole (Ikt-Huset, 2019; Spillhuset, 2019).  

Det er delte meninger om hvilke konsekvenser dataspill kan føre til hos barn og unge. Mye av 

dagens forskning som omhandler effekten av dataspill, har fokusert på den negative 

virkningen. Det vil si risiko knyttet til blant annet vold, avhengighet og depresjon (Granic, 

Lobel, & Engels, 2014). Det er viktig å anerkjenne verdien av denne forskningen, men det er 

imidlertid behov for et mer balansert perspektiv. Karakteren av dataspill har endret seg 

drastisk det siste tiåret. I dag åpnes det mer opp for å se de positive sidene dataspill kan føre 

med seg, også utover underholdning. Dataspill utvikler seg stadig og blir mer variert, 

realistisk og muliggjør sosialt samspill samt et potensial for læring (Squire, 2011; Rasmussen 

& Ludvigsen, 2010). Likevel medfører spillbasert undervisning en rekke svært grunnleggende 

utfordringer knyttet til begrensninger i en pedagogisk setting.   
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1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål  

I denne oppgaven skal vi undersøke oppfatninger av dataspill i skolen, spesielt rettet mot 

elever med alvorlig skolefravær og frafall. Vi vil ikke fokusere på et konkrete dataspill, men 

ønsker å gi et helhetlig bilde av hva spill kan tilføre undervisningen, samt hvilke utfordringer 

spillbasert undervisning kan by på. Dataspill utgjør en stor del av barn og unges hverdag, og 

dette interessefeltet omfavner naturligvis også flere av de som aldri fullfører videregående 

opplæring. Mestringsopplevelser i skolen er en forebyggende faktor for alvorlig skolefravær. 

Målet med dette forskningsprosjektet er å få en bedre forståelse av spillbasert undervisning og 

undersøke hvordan det kan påvirke elevenes mestringsfølelse. Problemstillingen vi har valgt 

er som følgende:  

Problemstilling: 

Kan spillbasert undervisning bidra til økt læring og mestring hos elever, og dermed 

redusere skolefravær? 

For å besvare den overordnede problemstillingen har vi delt den inn i tre utdypende 

forskningsspørsmål: 

Forskningsspørsmål:  

1. Hva kjennetegner mestring, og i hvilken grad kan mestring påvirke skolefravær? 

2. Hva kjennetegner elever med alvorlig skolefravær, og kan egenskaper ved dataspill 

fremme mestring hos denne gruppen? 

3. Hva er spillbasert undervisning, og hvilke muligheter og utfordringer står læreren 

overfor i møte med dataspill som læringsverktøy?  

I løpet av oppgaven vil vi forsøke å besvare problemstillingen og forskningsspørsmålene i lys 

av teori, litteratur og innsamlet datamateriale. Forskningsspørsmålene skaper en overordnet 

struktur og viser hvilke områder vi skal undersøke nærmere. Vil vi bruke både primær- og 

sekundærdata for å belyse oppgavens tema. 
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1.2 Sentrale begreper 

 

I denne delen av oppgaven vil vi gå dypere inn i fraværsproblematikken og ta for oss begrepet 

alvorlig skolefravær. Et mestringsorientert læringsmiljø er et viktig punkt i arbeidet med 

forebygging av skolefravær og frafall. Derfor skal vi undersøke betydningen av elevenes 

mestringsfølelse og mestringstro i skolen, samt hvordan dataspill kan fremme dette. 

1.2.1 Skolefravær 

Det kan være mange og sammensatte grunner til at elever velger å være borte fra skolen. 

Enkelte opplever det ikke som et valg i det hele tatt, men som en håpløs situasjon hvor de 

føler seg maktesløse (Havik, 2018). Mye av forskningen på feltet om fravær blir gjennomført 

med et individfokus. Det fokuseres ofte på hvilke individuelle forhold ved eleven som kan 

øke risikoen for skolefravær eller forklare situasjonen (Frøseth, Hovdhaugen, Høst, & Vibe, 

2008). Det kan diskuteres om dette er fordi det er enklere å forske på et individperspektiv enn 

systemperspektiv. Dette betyr ikke nødvendigvis at det kun er eleven som må endres. Det er 

også viktig å se på systemet rundt disse elevene, og sette inn forebyggende tiltak som vil 

bedre deres skolesituasjon (Olsen & Holmen, 2018).  

Det finnes både dokumentert og udokumentert fravær, altså gyldig eller ugyldig. Hvis 

fraværet er gyldig kan det for eksempel være i forbindelse med sykdom, familiekrise eller 

annen godkjent grunn til permisjon fra undervisning (Havik, 2018). Ugyldig fravær blir ofte 

omtalt som skulk. Dette kan være alvorlig i større mengder over lange tidsperioder, men 

mindre bekymringsfullt om eleven holder seg til under 10 prosent fravær, som nå er den 

nasjonale fraværsgrensen (Utdanningsdirektoratet, 2017). Det er flere begreper som i dag blir 

brukt i forbindelse med barn og unges fravær fra skolen. Noen av dem er skoleskulk, 

skolevegring, skolenekting, skolefobi, drop-outs, skolefrafall, skolefravær og alvorlig 

skolefravær (Havik, 2018). Alle begrepene ovenfor ser ut til å fortelle om det samme 

fenomenet, men de skisserer samtidig ulike situasjoner og bakenforliggende faktorer.  

 

  



 

6 

 

Noen er nært knyttet opp mot psykisk helse og har indirekte sammenheng med for eksempel 

utviklings- og atferdsforstyrrelser eller angstlidelser. Vi vil videre ta i bruk begrepene frafall 

og alvorlig skolefravær da vi ser på disse som lite verdiladde og nøytrale beskrivelser. 

Alvorlig skolefravær kan defineres som 10 prosent eller høyere, gyldig eller ugyldig fravær 

(Havik, Bru, & Ertesvåg, 2015). 

I en studie fra Markussen og Seland (2012) fant de at rundt 20 prosent av frafallstilfeller 

skyldtes psykiske eller psykososiale problemer. Barn og unge med nevrobiologiske 

utviklingsforstyrrelser er særlig i risikogruppen for høyt skolefravær og frafall. Dette gjelder 

blant annet de som er diagnostisert med ADHD, Tourettes syndrom og 

autismespekterforstyrrelser (Bredesen & Kvilhaug, 2018). Norske forskningsresultater 

indikerer at over 40 prosent flere barn med autismespekterforstyrrelse sliter med skolevegring 

enn de uten diagnosen (Munkhaugen, Gjevik, Hugo, Sponheim, & Diseth, 2017). Det er 

viktig å ha kjennskap til disse utfordringene, hvis man skal forstå det helhetlige bilde av de 

sammensatte og komplekse grunnene til skolefravær (Olsen & Holmen, 2018).  

I tillegg til det psykiske og det medisinske er det også andre risikofaktorer som kan øke 

sannsynligheten for skolefravær. Dette er blant annet ensomhet, lav tilhørighet til klassen, 

foreldres sosioøkonomiske bakgrunn, svak relasjon til lærer, lave karakterer fra grunnskolen, 

svakere skoleprestasjoner og svak opplevelse av mestring og motivasjon (Lillejord et al., 

2015; Kearney, 2008; Rumberger & Lim, 2008). Vi kan også se en klar kjønnsforskjell i den 

norske skolen med tanke på fravær. Ifølge Stoltenbergutvalgets rapport Nye sjanser – bedre 

læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp, presterer jentene bedre enn 

guttene i både grunnskolen og videregående skole (Kunnskapsdepartementet, 2019). Det er 

også en mindre andel gutter som fullfører videregående opplæring på normert tid enn jenter. 

Her er det særlig guttene med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som er overrepresentert 

(Frønes & Strømme, 2014).  

Selv om mye av nøkkelen til å hjelpe disse elevene må skje på et personlig og individuelt 

plan, ønsker vi i denne oppgaven å se på hva som kan bli gjort i undervisningssammenheng. 

Grunnet omfang, personvern og sensitivitet rundt eventuell innhenting av data har vi valgt å 

ikke gå dypere inn i flere av de bakenforliggende risikofaktorene. Vi har derimot valgt å 

fokusere spesielt på variabelen mestring i skolesammenheng. Vi ønsker å undersøke om 

spillbasert undervisningen kan brukes til fremme følelse av mestring hos akkurat disse 

elevene, og dermed bidra til redusering av fravær. 
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1.2.2 Mestring i skolen 

Det finnes ingen universell definisjon på begrepet mestring, ettersom det kan brukes i mange 

ulike sammenhenger. Det er mulig å knytte mestring opp mot blant annet emosjonelle, 

kognitive og fysiske faktorer. Mestring oppleves individuelt, men det kan for eksempel være 

faktiske handlinger eller følelse av kontroll i møte med ulike situasjoner i livet (Lazarus & 

Folkman, 1984). I Bokmålsordboka blir begrepet å mestre definert som det å beherske noe 

(Wangensteen, 2013). I denne oppgaven vektlegger vi faglig mestring i skolen og tilhørende 

mestringsfølelse. Dette er spesielt med tanke på elever med alvorlig skolefravær og 

skolefrafall.  

Det å fremme et mestringsorientert læringsmiljø er et viktig punkt i arbeidet med forebygging 

av alvorlig skolefravær og frafall (Olsen & Holmen, 2018). Faglige opplegg som fremmer 

enkeltelevens mestringsfølelse blir ofte arbeidet med mer grundig fra elevenes side (Skaalvik 

& Skaalvik, 2018). Ifølge rapporten Frafall i utdanning for 16–20 åringer i Norden fra 2010, 

er tidligere skoleprestasjoner en av de mest betydningsfulle predikatorene for frafall i 

videregående skole (Markussen, 2010). Dette samsvarer med funn i rapporten Å redusere 

bortvalg - bare skolenes ansvar? fra 2012, der manglende motivasjon og skoletrøtthet 

utgjorde hele 17 prosent av grunnlaget for frafallet (Markussen og Seland, 2012).  

Tangen (2008) utrykker at de høye frafallstallene burde sees på som et sterkt signal at flere 

elever ikke mottar den skolekvaliteten de trenger. Mangel på faglig mestring utgjør altså en 

stor risiko for alvorlig skolefravær og frafall.  

I en studie av Thuen og Bru (2000) fant de ut at rundt en femtedel av elever opplever 

skolearbeidet som lite relevant og kjedelig. Dette kan ses i sammenheng med Kearney (2008) 

som trekker frem hvordan kjedsomhet en viktig variabel som korrelerer signifikant med 

fraværsproblematikken. Han påpeker hvordan dette kan kobles opp mot en streng og lite 

fleksibel klasseromspraksis, som ikke er godt nok tilpasset elevenes individuelle behov og 

interesser. I lys av dette vil vi trekke frem tilpasset opplæring. Ifølge Opplæringslova (1998)  

§ 1-3, skal læreren tilpasse undervisningen etter evnene og forutsetningene til hver enkelt 

elev. Dette og er en viktig forutsetning for elevers mestring på skolen. Selv om det er 

lovpålagt, er det ikke alltid like lett å praktisere dette fult ut (Befring & Tangen, 2012).  
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Ungdommer med behov for sosial og faglig støtte på videregående skole uttrykker i Skaalvik 

& Skaalvik (2018) at lærestoff, undervisning og arbeidsoppgaver var utilstrekkelig tilpasset 

etter deres behov. Hvis elever opplever skoledagene som for krevende, kan dette resultere i 

manglende motivasjon, stress og lave interesser for undervisningen i klasserommet (Torsheim 

& Wold, 2001). Fra og med skolestart i 2020 trer en ny læreplan i kraft. Utdanningsdirektorat 

skriver i den nye læreplanen at «Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og 

stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring» (Utdanningsdirektoratet, 

2019b). I tilknytning til dette skriver de også at mestring kan skape motivasjonen som videre 

fører til mer selvstendige og utholdende elever. 

Mestringstro 

Manger & Wormnes, (2015) vektlegger en god mestringskultur i klasserommet. Det å arbeide 

med mestringsstrategier og forventninger til mestring kan senke stress og redusere reaksjoner 

ved nederlag, slik at elevene vil kunne tørre å utfordre seg selv mer i fremtiden. Psykologen 

Albert Bandura introduserte begrepet self-efficacy (Svartdal, 2018). I denne oppgaven vil vi 

ta i bruk det norske begrepet mestringstro. Det kan beskrives som troen på egne evner til å 

håndtere ulike situasjoner. Nederlag og tap er særlig uheldig i begynnelsen av en 

læringsprosess, og slike erfaringer kan svekke mestringstroen. På en annen side vil gjentatte 

positive erfaringer og gjennomførelse av oppgaver styrke elevens mestringstro (Skaalvik & 

Skaalvik, 2018). Mestringstro påvirker hvor krevende mål elever setter for seg selv, og deres 

utholdenhet i møte med utfordringer (Bandura, 2010; Bandura, 1997). Mestringstro fremmes 

gjennom mestringsopplevelser og suksesser. Elever med høy mestringstro setter seg krevende 

mål og opprettholder et sterkt engasjement for å nå dem. Elevene opprettholder deres 

arbeidsinnsats selv i møte med nederlag. Elever med lav grad av mestringstro tviler på deres 

egne evner og viker fra vanskelige oppgaver. De har lave ambisjoner og svake forpliktelser til 

de målene de velger å forfølge (Honicke & Broadbent, 2016). 

Motivasjon 

Det er vanlig å skille mellom indre og ytre motivasjon (Ryan & Deci, 1985). Vi er ofte 

påvirket av begge formene for motivasjon samtidig. Ytre motivasjon er sentralt hvis eleven 

engasjerer seg i en aktivitet for å motta en belønning eller unngå straff. Dette kan for 

eksempel være poeng for å fullføre et nivå i et dataspill. Derimot er indre motivasjon 
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personlig givende og eleven utfører da en aktivitet for sin egen skyld. Med andre ord er 

atferden i seg selv sin egen belønning (Ryan & Deci, 2000). Manglende interesse er en sentral 

faktor som opprettholder lav motivasjon. Den indre motiverte eleven trives med aktiviteten, 

og dette skaper gode forutsetninger for læring (Manger & Wormnes, 2015). En interesse 

beskrives som en vedvarende karakteristikk som kan resultere i økt engasjement og læring 

hos elevene, samt inspirere dem til å utvikle meningsfulle forbindelser til et fagområde 

(Schraw & Lehman, 2001). Når elevene opplever interesse øker det sannsynligheten for indre 

motivasjon (Ryan & Deci, 2000).  

I løpet av 1980-tallet undersøkte Thomas Malone hvilke elementer som gjør dataspill 

motiverende. Malone og Lepper fremhever en rekke egenskaper som stimulerer indre 

motivasjon, inkludert utfordring, nysgjerrighet, kontroll, fantasi, konkurranse, samarbeid og 

anerkjennelse (Malone & Lepper, 1987; Malone, 1981). Disse egenskapene er vanligvis 

tilstede i de fleste moderne dataspill. Malone (1981) vektlegger at oppgaver i dataspill burde 

være hensiktsmessig tilpasset spillerens nivå. Spillbasert undervisning fungerer best hvis 

oppgavene er utfordrende men gjennomførbare (Malone, 1981). Til tross for at Malone sitt 

arbeid ble gjennomført for over 30 år, blir det fortsatt ansett som relevant og regelmessig 

sitert i akademiske bøker og artikler (Iacovides, Aczel, Scanlon, Taylor, & Woods, 2011). 

1.2.3 Dataspill 

De første dataspillene ble produsert rundt 1950-tallet, og har siden den tid gradvis økt i 

popularitet (Anderson, 2013). Systemene som benyttes til å spille blir omtalt som plattformer. 

De mest populære plattformene inkluderer datamaskiner og spillkonsoller som Playstation, 

Xbox og Nintendo. I nyere tid kan spill også lastes ned som applikasjoner og benyttes på 

enheter som mobiltelefoner eller nettbrett (Eilertsen & Holm, 2018). Tidligere betraktet man 

dataspill som en individuell aktivitet, men i dag er flere spill online. Dette muliggjør 

samarbeid og konkurranse mellom spillere over hele verden. 

Spennet og omfanget av dataspill er enormt, og det finnes en rekke ulike sjangere. Noen av de 

vanligste sjangrene er blant annet strategispill, rollespill og actionspill (Kapp, 2012). 

I et strategispill er målet ofte å kontrollere ressurser som land, kulturell innflytelse eller andre 

verdier. Her er strategiske ferdigheter og planlegging en viktig del. Spilleren må organisere 

ressurser, tenke fremover, og se mulige konsekvenser eller fallgruver. Et velkjent strategispill 
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er for eksempel Age of Empires. I et rollespill tar spilleren rollen som en annen person, og 

utfører oppdrag som påvirker historien. Eksempelvis er World of Warcraft et populært 

rollespill. Actionspill vektlegger ofte hurtighet, øye-hånd koordinasjon og reaksjonstid. 

Sjangeren inneholder blant annet kampspill og skytespill som for eksempel Tekken og 

Fortnite (Anderson, 2013).  

Dataspill har lenge vært et kontroversielt tema, hovedsakelig på grunn av voldeligheten som 

ofte blir forbundet med spillene. Debatten omhandler blant annet hvordan belastende innhold 

påvirker mindreåriges sosiale utvikling (Granic et al., 2014). Til tross for at vi undersøker 

hvordan dataspill kan brukes i undervisningen, er det ikke vår hensikt å avvise eventuelt 

negative effekter. Det er gjennomført en rekke studier som undersøker potensielt negative 

konsekvenser som dataspill kan ha på akademisk prestasjon, elevers helse og livsstil 

(Drummond and Sauer, 2014; Barlett, Anderson, & Swing, 2009; Gentile, Lynch, Linder, & 

Walsh, 2004). Det er også gjennomført omfattende forskning om blant annet sammenhengen 

mellom aggresjon og voldelige dataspill (Anderson et al., 2010; Ferguson, 2007). De to 

sistnevnte meta-analysene behandlet mye av det samme datamateriale, men kom frem til 

svært forskjellige konklusjoner (Granic et al., 2014). Anderson er al (2010) poengterer at 

eksponering for voldelige dataspill er en sterk årsaksfaktor for økt aggressiv atferd, i tillegg til 

redusert empati og prososial atferd. Her trekkes det også frem at resultatene er robuste og 

indikerer lite bevis for bias. Ferguson (2007) peker på at voldelig dataspill ikke har noen 

sammenheng med aggressiv atferd. Resultatene indikerer dessuten at bias var et problem. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en ny internasjonal standard for 

rapportering av sykdommer og helsemessige forhold. Det er et system som brukes av 

helsepersonell til å klassifisere diagnoser og symptomer. Det nyeste systemet blir omtalt som 

ICD-11, og spillavhengighet har for første gang blitt klassifisert som en diagnose (World 

Health Organization, 2018). To omfattende survey studier viser omtrent 3 prosent av 

nederlandske og bortimot 8 prosent av amerikanske ungdommer som spiller dataspill viser 

symptomer på avhengighet (van Rooij, Schoenmakers, Vermulst, Van den Eijnden, & Van de 

Mheen, 2011: Gentile, 2009). Rapporten Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge i 

2015 fra 2016, viser at 0,5 prosent av befolkningen er dataspillavhengig (Pallesen, Molde, 

Mentzoni, Hanss, & Morken, 2016). Disse studiene ble gjennomført før ICD-11 var utgitt, 

derfor er det viktig å være klar over ulik definisjonsbruk, samt kulturelle forskjeller om man 

skal sammenligne data. 
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Gutter bruker mer tid på internett og spiller mer dataspill enn jenter (Medietilsynet, 2016). 

Resultater fra PISA 2012 viser at moderat databruk har en sammenheng med positive 

testresultater. På en annen side er det en negativ sammenheng mellom omfattende databruk og 

testresultater, spesielt for lavt presterende elever (Kunnskapsdepartementet, 2019). I nesten 

alle land som har gjennomført tester fra PISA er det en markant forskjell på hvordan gutter og 

jenter disponerer fritiden. Gutter leser mindre utenfor skolen og er mindre knyttet til 

aktiviteter relatert til lesing. Flere jenter enn gutter engasjerer seg i arbeid som er relatert til 

skolen grunnet indre motivasjon. Disse forskjellene kan påvirke hvilke ferdigheter som gutter 

og jenter opparbeider seg (Kunnskapsdepartementet, 2019).  

1.3 Oppgavens videre struktur 

Kapittel 2 – Litteratur og teori om spillbasert undervisning  

I dette kapittelet trekker vi frem forskning og litteratur rundt oppgavens mest sentrale temaer, 

og underveis vil vi redegjøre for begreper som er relevante i forbindelse med alvorlig 

skolefravær og spillbasert undervisning. Bakgrunnen fungerer som et grunnlag for resten av 

oppgaven, og er ment for å skape en bedre forståelse og sammenheng for leseren.  

Videre vil vi presenterer vitenskapelige kilder som fokuserer på dataspill i skolesammenheng. 

Her undersøker vi skjæringspunktet mellom spillbasert undervisning og elever med høyt 

skolefravær eller svake skoleprestasjoner. Målet er å gi en oversikt over eksisterende 

kunnskap. Dette innebærer blant annet viktige funn og konsepter i tilknytning til 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. 

Avslutningsvis forankrer vi det teoretiske rammeverket i den konstruktivistiske 

læringsteorien. Vi skal redegjøre for konstruktivismen, og utdype hvilken rolle perspektivet 

har innenfor dataspill. Det teoretiske rammeverket tar for seg de viktigste konseptene innenfor 

perspektivet og virker som en støtte for resten av oppgaven.  
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Kapittel 3 – Metodisk tilnærming 

Metodekapittelet gir en oversikt over vårt kvalitative forskningsdesign og forskningsstrategi. 

Dette innebærer en grundig beskrivelse av datainnsamlingsmetode, utvalg av informanter, 

utforming av intervjuguide, samt dataanalyse. Senere diskuterer vi etiske retningslinjer, 

validiteten, reliabiliteten og generalisering av resultatene våre. Til slutt vil vi sammenfatte 

metodedelen i en kort avslutting.  

Kapittel 4 – Datapresentasjon 

I denne delen av oppgaven presenterer vi våre empiriske data. Ved bruk av kvalitative 

intervjuer belyser vi perspektiver fra både fagpersoner og eleven sitt ståsted. Gjennom den 

tematiske analysen kom vi frem til kategorier vi fant passende for å beskrive datamaterialets 

mangfold. Vi vil bruke disse kategoriene som et rammeverk for å understreke likhetene og 

forskjellene mellom informantene. Avslutningsvis oppsummerer vi de viktigste funnene fra 

vårt datamateriale. En mer omfattende tolkning av dataene vil senere bli gitt i 

diskusjonskapittelet. 

Kapittel 5 – Diskusjon 

I følgende kapittel drøfter vi de viktigste funnene fra datapresentasjonen. Samtidig vil vi 

forsøke å besvare våre forskningsspørsmål i lys av teori og relevant forskningslitteratur. Her 

går vi nærmere inn på betydningen og relevansen av resultatene.  

Kapittel 6 – Oppsummering og avsluttende refleksjoner  

I det siste kapittelet forsøker vi å besvare forskningsspørsmålene og problemstillingen Dette 

kapittelet inneholder også erfaringer og refleksjoner vi har gjort rundt prosjektet. Videre 

diskuterer vi teoretiske implikasjoner og begrensninger av studien. Til slutt belyser vi 

interessante områder for fremtidig forskning.  
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2 Litteratur og teori om spillbasert 

undervisning 

I dette kapittelet vil vi først redegjøre for spillbasert undervisning. Vi belyser hvordan 

dataspill kan fremme autonomi, fagspesifikke og generiske ferdigheter hos eleven. Spennet og 

omfanget av dataspill er enormt, og det finnes en rekke ulike sjangere. Vi skiller også mellom 

ulike pedagogiske spill og underholdningsspill, og utforsker hvilken rolle læreren har i 

spillbasert undervisning. Deretter gir vi en sammenfatning av studier som er gjennomført om 

effekten av spillbasert undervisning på skolefravær, læringsutbytte og mestringstro. Til slutt 

presenterer vi læringsteorier om spillbasert undervisning, med vekt på behaviorisme og 

konstruktivisme. 

2.1 Spillbasert undervisning  

I oppgaven vår bruker vi begrepet spillbasert undervisning. Med spillbasert undervisning 

refererer vi til bruk av dataspill i skolesammenheng. Det dreier seg ikke om en spesiell 

metode eller en enkelt modell. Derimot handler det om hvordan pedagogikken kan formidles 

gjennom mulighetene som ligger i dataspillene. Dataspill blir i utgangspunktet oppfattet som 

noe underholdene og flere omtaler derfor bruken av dette i læringssammenheng for «sugar 

coated education» (Okan, 2003; Rieber, 1996). Undervisning har generelt i for liten grad blitt 

knyttet opp mot relevante og virkelighetsnære erfaringer fra elevens hverdag 

(Kunnskapsdepartementet, 2011). Selv om noen av skolefagene er teoritunge, behøver ikke 

det nødvendigvis bety at all læring bør skje ved bruk av tavleundervisning og lærebøker. 

Skolene i dag er generelt oppdatert på den teknologiske fronten, men mange mangler fortsatt 

informasjon rundt mulighetene som ligger i dataspill som et digitalt læringsverktøy (Whitton, 

2014; Squire, 2011). 
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Ifølge Kearney (2008) er lav grad engasjement i skolen nært koblet opp mot mangel av faglig 

motivasjon og enda sterkere relatert til fravær og frafall. I sammenheng med dette har vi 

tidligere trukket frem mestring og interesser som sentrale faktorer. Som tidligere presentert 

fant Medietilsynet (2016), en høy andel barn og unge som har kjennskap og interesse for 

dataspill. Vi kan også finne kilder som trekker frem fordelene spilling kan ha på barn- og 

unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelse (Durkin et al., 2013). Mange av disse 

elevene viser spesielt gode resultater ved bruk av behavioristiske læringsmetoder, noe vi 

senere skal redegjøre for ligger latent i mange dataspill (Prins, Dovis, Ponsioen, Brink, & van 

der Oord, 2011).  

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for potensialet til dataspill som 

lærings- og undervisningsverktøy (Whitton, 2007). Spillene inneholder et bredt spekter av 

muligheter og fremgangsmåter for å tilpasse undervisningen (Staaby & Husøy, 2015). Spill 

kan også brukes tverrfaglig og gi andre innfallsvinkler til fagstoffet (Anderson, 2013). Flere 

dataspill utfordrer spilleren til å gå fra en passiv mottaker av informasjon, til å bli en aktiv 

deltaker i sin egen læringsprosess (Squire, 2011). Samtidig kan man også finne utfordringer 

knyttet korte leksjoner, varierende kunnskap om dataspill blant elever og lærer, installasjon og 

tekniske problemer, samt kostnader og forberedelsestid for lærer (Egenfeldt-Nielsen, Smith, 

& Tosca, 2015). 

Det er flere læringsarenaer i Norge som allerede tar i bruk ungdoms interesse for dataspill. 

Likevel viser Medietilsynet (2016) at kun 8 prosent av norske grunnskoleelever har erfaring 

med spillbasert undervisning. Kurset GameIT fra IKT-huset og Spillhuset bruker begge 

spillbasert undervisning i møte med ungdommer som har falt ut av videregående opplæring 

(Ikt-Huset, 2019; Spillhuset, 2019). Statped bruker også i flere anledninger dataspill som 

verktøy når de jobber med elever med alvorlig skolefravær. På hjemmesiden deres gir de i 

tillegg råd om gode dataspill som kan brukes til opplæring og utvikling i 

undervisningssammenheng (Statped, 2019a). En del ordinære skoler har også begynt å ta i 

bruk spillbasert undervisning i klasserommet. Noen har til og med tatt steget videre ved å 

opprette egne stillingstitler som spillpedagoger (Staaby & Husøy, 2015; Stavanger kommune, 

2019). Flere videregående skoler har også startet opp e-sport linjer (Tangedal, 2016). E-sport 

er en form for konkurranse og sportslig aktivitet som benytter seg av dataspill. 
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Mye av den ordinære undervisningen har i lang tid vært preget av at læreren overfører 

informasjon, mens elevene er passive mottakere (Lyle, 2008). Man kan spørre hvorvidt mye 

av dette fortsatt henger igjen i dagens skole. Undervisningsmetode kan vøre effektiv i flere 

tilfeller, men det er ikke sikkert at det fører til dybdelæring (Dysthe, 1995). Ved dybdelæring 

har eleven oppnådd læring på et dypere plan som gjør at hun eller han kan se sammenhenger, 

og overføre kunnskap til nye og ukjente situasjoner. Det er en sentral del av den nye 

læreplanen som trer i kraft i løpet av 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2019a). Ifølge Young et 

al. (2012) krever dybdelæring mye tid, refleksjon og aktivt engasjement med fagstoffet, og 

dette er noe dataspill har potensialet for å legge til rette for.  

Det er flere aspekter ved dataspill som kan skape en mer variert og motiverende undervisning 

(Egenfeldt-Nielsen et al., 2015). De inneholder blant annet en rekke elementer som ligger til 

grunn for å gjøre spillopplevelsen mer engasjerende. Datapill inneholder som regel en jevn 

strøm av positive belønninger, der spillere for eksempel får poeng, nye liv eller andre goder. 

Ofte er det en synlig fremgang for selv de minste suksessene. Disse belønningene bidrar til 

større grad av mestringstro, noe som igjen øker elevens utholdenhet og prestasjonsnivå 

(Mayo, 2009). Et annet viktig element i spilldesign, er umiddelbare tilbakemeldinger. Her får 

spilleren rask respons på om på om valgene han eller hun tar er gode eller ikke. Muligheten til 

prøving og feiling er også vektlagt som en sentral kilde til læring og erkjennelse i den nye 

læreplanen, Fagfornyelsen (Utdanningsdirektoratet, 2019b).  

Ke (2008) påpeker at en uoverensstemmelse mellom oppgavene i dataspillet og elevenes 

evner, kan skape en risiko for wandering mouse. Det vil si at elevene velger tilfeldige 

svaralternativer grunnet manglende forståelse av oppgaven. Derfor er det viktig at spillet og 

innholdet er tilpasset elevenes nivå. Disse uttalelsene samsvarer med Malone (1981) syn på 

spillets vanskelighetsgrad. Spillbasert undervisning fungerer best hvis oppgavene er 

utfordrende men gjennomførbare (Malone, 1981). Dette samsvarer godt med ideen om 

tilpasset opplæring, hvor læreren skal tilpasse undervisningen til elevens evner og 

forutsetninger (Opplæringslova, 1998). I sammenheng med dette trekker Witton (2014) frem 

at noen dataspill har algoritmer som innretter seg etter spillerens prestasjoner og dermed 

senker eller øker vanskelighetsgraden. Noen digitale læringsverktøy kan også gi elevene 

informative tilbakemeldinger, instruering og automatisk hjelp videre (Mørch, Engeness, 

Cheng, Cheung, & Wong, 2017; Furberg, 2009). 

  



 

16 

 

2.1.1 Autonomi og interaktivitet 

Mestringsopplevelser, kontroll over egen situasjon og medbestemmelse er viktige faktorer for 

elevens tilstedeværelse i videregående opplæring (Buland, Havn, Finbak, & Dahl, 2007). Når 

individet selv er i kontroll og utøver egne valg i bestemte situasjoner, kan vi si at individet 

utøver agency (Bandura, 2001). Agency er en sentral faktor som påvirker elevenes 

engasjement og læringsutbytte (Zimmerman, 2008; Bandura, 1989). I vår oppgave har vi 

valgt å bruke ordet autonomi som tilnærmet lik det engelske utrykket. Vi er alle autonome i 

våre dagligdagse aktiviteter. De valgene vi tar får ofte konsekvenser som vi enten opplever 

som gode, likegyldige eller mindre bra (Snow, Allen, Jacovina, & McNamara, 2015).  

En viktig forskjell på autonomi i dataspill og virkeligheten, er tidsrommet som går før 

konsekvensene av en handling trer i kraft (Snow et al., 2015). Den amerikanske forskeren 

James Paul Gee poengterer at interaktivitet er en sentral del av dataspill. Autonomi legger til 

rette for at spillerne kan skape en verden gjennom egne beslutninger, og ha en form for 

eierskap til handlinger som gjøres inne i spillet. Hvis spilleren føler at valgene deres har en 

større betydning for hva som skjer videre, vil det kunne forme deres erfaringer samt føre til 

dybdelæring (Gee, 2008; Gee, 2006). Dette stemmer ovnens med Zimmerman (2008), som 

påpeker at autonomi er ansett som en viktig faktor for engasjement og motivasjon til læring.  

2.1.1 Fagspesifikke og generiske ferdigheter 

Dataspill kan fremme ulike ferdigheter dersom det blir anvendt riktig. Dette gjelder kunnskap 

fra både den generelle delen av læreplanen, samt de faglige kompetansemålene. Et dataspill 

trenger ikke nødvendigvis ha et faglig innhold eller tilknytning til skolesystemet for å kunne 

brukes i undervisningssammenheng. Samtidig som de faglige læringsmålene utgjør en 

essensiell del av skolen, skal elevene også utvikle andre former for ferdigheter som er mer 

universelt anvendelige. I denne oppgaven skiller vi mellom fagspesifikke og generiske 

ferdigheter. 
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Fagspesifikke ferdigheter 

Fagspesifikke ferdigheter er kompetanse innen et bestemt fagområde. Det kan for eksempel 

være kunnskap om historie eller geografi (Mørch, Eie, & Mifsud, 2018). De pedagogiske 

spillene er produsert for å fremme fagspesifikke ferdigheter, og kan i noen tilfeller knyttes til 

ulike læringsmål. Poio og Dragonbox er eksempler på pedagogiske spill som fokuserer på 

kunnskap i grammatikk eller matematikk (Statped, 2019b; WeWantToKnow, 2019).  

Dataspill kan også være et nyttig verktøy for innlæring av språkfag. Spill kan ofte benytte seg 

av skriftlig og muntlig språk til å formidle handlinger. Spilleren må for eksempel lese teksten 

på skjermen for å komme seg videre, eller samler informasjon for å få en bedre forståelse.  

I mange dataspill er det også mulig å endre de språklige innstillingene, noe som kan gi gode 

muligheter for å trene på ferdigheter i for eksempel engelsk og fremmedspråk (Anderson, 

2013). 

Noen typer spill bygger ofte på en historie som inspirasjon eller grunnlag for spillets 

handling. Skytespill som Battlefield kan for eksempel skape en dypere forståelse av slaget om 

Narvik under andre verdenskrig, ettersom dette er spillets tema (Oppedal, 2019). Elevene er 

ikke bare passive mottakere, men de tar del i en interaktiv tolkning. Et annet eksempel er 

strategispillet Europa Universalis. Her kontrollerer spilleren landområder gjennom strategisk 

krigføring, og lærer blant annet om europeisk historie og geografi. Faktorer som makt, 

politikk, kolonisering, krig og handel må balanseres for et best mulig utfall (Egenfeldt-

Nielsen et al., 2015). 

Generiske ferdigheter  

Generiske ferdigheter kan overføres til andre situasjoner og gjelder på tvers av fagområder 

eller kontekster. Eksempler på slike ferdigheter kan være evnen til problemløsning, 

kommunikasjon, samarbeid og digital kompetanse (Binkley et al., 2012). De blir også omtalt 

som 21. århundres ferdigheter (Mørch, Eie, & Mifsud, 2018). Generiske ferdigheter blir 

vektlagt som verdifulle i møte med fremtidens utfordringer (Kunnskapsdepartementet, 2016; 

Kunnskapsdepartementet 2015). Disse ferdighetene verdsetter også arbeidsmarkedet høyt 

med tanke på ønsket kompetanse (Beetham & Sharpe, 2007). Rekrutterings- og 

bemanningsselskapet Manpower har blant annet anbefalt jobbsøkere å skrive ned eventuell 

spillerfaring på CV-en. De ser store muligheter for overførbare ferdigheter fra dataspill til 

oppgaver i arbeidslivet (Manpower, 2018). 
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Ifølge Witton, (2014) er dataspill et godt verktøy for å fremme de generiske ferdighetene hos 

elever. Noen dataspill krever for eksempel kritisk tekning i samspill med problemløsning. Det 

er alltid et problem som kan løses, enten det er en prinsesse som skal reddes, en fiende som 

skal elimineres eller et mattestykke som skal besvares (Anderson, 2013). I store online spill 

kan man interagere med mennesker fra hele verden. Man spiller ofte på et lag som arbeider 

sammen for å nå et felles mål. Sentrale ferdigheter i disse spillene er kommunikasjon, 

samarbeid og lederegenskaper (Qian & Clark, 2016; Prensky, 2006). Ved bruk av dataspill 

kan også elevenes digitale kompetanse øke (Beetham & Sharpe, 2007). Digitale ferdigheter 

utgjør en av de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 

2016). 

2.1.2 Pedagogiske spill og underholdningsspill  

Ulike spill kan fungere bedre på noen områder og mindre godt på andre. I denne oppgaven 

skiller vi mellom to øvrige kategorier for spill, pedagogiske spill og underholdningsspill. 

Kategoriene er forskjellige på mange måter, og vi skal tydeliggjøre fordeler og ulemper ved 

bruk av disse i skolesammenheng.  

Pedagogiske spill 

Dataspill som primært er utviklet for undervisning og opplæring, omtaler vi som pedagogisk 

spill i denne oppgaven. Statped bruker blant annet denne terminologien på sine nettsider 

(Statped, 2019a). Vi vil benytte begrepet synonymt med de engelske definisjonene serious 

games og educational games. Disse spillene er hovedsakelig å finne i skolesektoren, men er 

også i arbeidslivet (Egenfeldt-Nielsen et al., 2015). Pedagogiske spill inneholder ofte flere 

behavioristiske elementer, som for eksempel positiv eller negativ forsterkning av riktig atferd 

(Young et al., 2012). Flervalgsoppgaver er i den sammenheng mye brukt i disse spillene.  

De pedagogiske spillene kan for eksempel brukes til innlæring av språkferdigheter eller 

gangetabellen. Forskning viser at drilling og repetisjon i dataspill kan være nyttig, men 

fungerer best i kombinasjon med andre undervisningsformer (Egenfeldt-Nielsen et al., 2015). 

Ifølge Manger & Wormnes (2015), er denne gjentagende praktiseringen av fagstoff og 

ferdigheter mye av nøkkelen til meningsfull læring. Spillene trenger ikke nødvendigvis å være 

underholdene, men de fleste pedagogiske spill har engasjerende elementer.  
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Dette kan for eksempel være sterke farger og morsomme figurer for å fange elevens 

interesser. Et eksempel på dette er spillet Poio, hvor elevene jobber med å knekke lesekoden i 

en verden full av fargerike troll og monstre (Statped, 2019b). Spill som er myntet på 

undervisning vil ha klare læringsmål, som i de fleste tilfeller kan knyttes opp mot faglige mål 

i skolen. Dette kan sees på som en stor fordel, ettersom man slipper unødvendige 

distraksjoner og avsporinger. Spillene er også ofte enkle å manøvrere, med liten frihet, 

fastsatte rammer, regler og kriterier for gjennomføring (Dörner, Göbel, Effelsberg, & 

Wiemeyer, 2016).  

Tidligere var bruken av pedagogiske spill i skolesammenheng spennende i seg selv og kunne 

skape motivasjon bare ved å være noe annet enn skolebøker. I dag er barn og unge oppvokst 

med dataspill og de pedagogiske spillene har ikke lenger denne fordelen (Bogost, 2007). De 

pedagogiske spillene blir som regel anvendt av yngre elever ettersom de omhandler viktige 

grunnkunnskaper som for eksempel repetering av gangetabellen eller grammatiske regler 

(Young et al., 2012). Noen pedagogisk spilldesign kan minne om digitaliserte oppgaveark og 

bøker, og har derfor en tendens til å bli for kjedelig og lite engasjerende for de eldre elevene. 

Mulighetene for trening av andre ferdigheter utover det faglige, er mer begrenset når friheten 

til spilleren er minimal (Whitton, 2014).  

Underholdningsspill  

Underholdningsspill er dataspill som er beregnet for det kommersielle markedet, og er 

primært designet for å underholde og ikke undervise. De fleste dataspill kan sies å være 

allsidige og tilpasningsdyktige, noe som gjør at de kan ha flere bruksområder enn kun ren 

underholdning. Kategorien omfatter et enormt spenn med mange ulike sjangere og 

spilldesign. Spillene følger andre kriterier og retningslinjer enn pedagogiske spill, og er 

designet for å fange interesse (Egenfeldt-Nielsen et al., 2015). Selv om det kan være enklere å 

argumentere for bruken av de pedagogiske spillene i klasserommet, har de kanskje ikke 

samme grad av engasjerende og tiltrekkende elementer som underholdningsspill.  

Samtidig påpeker Young et al. (2012) at det i skolesammenheng ligger en risiko ved bruk av 

dataspill som distanserer seg fra pensum. Han forteller at kombinasjonen mellom læring og 

underholdningsspill kan redusere underholdningsverdien av spillet, og derfor ikke virke like 

motiverende.  
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Underholdningsspill inneholder ofte elementer som gir spilleren mulighet til å utforske 

omgivelser og situasjoner samt ha friheten til å påvirke ulike utfall. I slike spill kan derfor 

graden av autonomi være høy, noe som kan resultere i et bedre læringsutbytte (Snow et al., 

2015). De fleste underholdningsspill har engasjerende og klare hovedmål, som for eksempel å 

finne en skatt eller løse et mysterium. Da spillene ikke er utviklet med fokus på 

kompetansemål, er det en risiko for at spillets egne mål undergraver læringsopplevelsen og 

spesielt overføringsverdien av kunnskap (Egenfeldt, 2006). Young et al. (2012) påpeker også 

at det ofte er krevende å tilpasse læringsmål som samsvarer med spillets hovedmål.  

Mange underholdningsspill har en naturlig formidlingsevne og en narrativ kontekst, med 

sterke visuelle og auditive effekter. Historien og karakterene i spillene har i nyere tid blitt mer 

komplekse og dype. Noen mener derfor at slike dataspill bør kunne sees som et kulturelt 

medium på linje med film og skjønnlitterære romaner (Anderson, 2013). Underholdningsspill 

kan i denne sammenhengen for eksempel brukes som inspirasjonskilde til kreativ skriving, 

istedenfor en novelle eller film. Selv om dataspill har gjort store fremskritt som en arena for 

underholdning, har de enda en lang vei å gå for å bli allment akseptert som et kulturelt og 

litterært medium (Bogost, 2007).  

Som tidligere nevnt er ikke målene i underholdningsspill tilpasset pensum, og det kan derfor 

være vanskelig for læreren å evaluere elevenes arbeid. Evalueringen vil ikke fungere på 

samme måte som ved de pedagogiske spillene, hvor det ofte er repeterende oppgaver med 

bestemte svar. Det kan være enklere for en lærer å evaluere og vurdere læringsutbyttet til 

elevene hvis dataspillet registrerer resultatene og kartlegger spillerens nivå (Whitton, 2014). 

Mye av læringen i underholdningsspill skjer i sammenheng med generiske ferdigheter og 

mentale prosesser, derfor kan det være utfordrende å finne konkrete målbare resultater. Staaby 

& Husøy, 2015 poengterer at evalueringen kan kombineres med andre metoder slik som 

skriveoppgaver, prøver eller presentasjoner.  
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2.1.3 Lærerrollen  

Rapporten Veileder for klasseledelse  i teknologirike omgivelser fra 2013 viser at lærerens 

digitale kompetanse er en faktor som påvirker elevenes digitale ferdigheter. Rapporten 

vektlegger også lærerens vilje til å prøve seg frem, og mener at denne nysgjerrigheten kan 

skape en bedre læringspraksis (Senter for IKT i utdanningen, 2013). Undervisningsopplegg 

med digitale verktøy muliggjør at elevene kan jobbe mot kompetansemål, samtidig som de 

utvikler sin digitale kompetanse. For å skape gode læringsopplevelser ved bruk av digitale 

verktøy, er lærerens rolle sentral. Det er ikke noen krav om at læreren skal ha de samme 

kunnskapene som elevene har på området. De må heller ha en god forståelse av hvilke 

plattformer elevene befinner seg på for å kunne se et potensiale i skolesammeng (Gilje, 2017).  

Noen lærere kvier seg for å ta i bruk digitale arbeidsmåter i klasserommet, blant annet på 

grunn av tekniske utfordringer og problemer (Michaelsen, 2015). Tap av kontroll er også en 

av grunnene til at flere lærere er engstelige for å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen 

(Staaby & Husøy, 2015). Interaktiviteten og valgmulighetene i et dataspill gjør at elevene kan 

befinne seg på forskjellige steder og gjøre seg ulike erfaringer. Hvis elevene tar ulike valg kan 

det være utfordrende for læreren å holde oversikt og veilede elevene. Staaby & Husøy (2015) 

poengterer at det er nødvendig med klare læringsmål i spillbasert undervisning, men at det 

likevel må være rom for tilpasninger, ettersom uventede situasjoner kan oppstå.  

Spillets engasjerende mål kan også komme i konflikt med læringsmålene som blir satt av 

læreren (Egenfeldt-Nielsen et al., 2015). Young et al. (2012) poengterer at 

underholdningsspill inneholder engasjerende elementer, noe som kan medføre at elevene 

heller vil nå spillets mål istedenfor å fullføre læringsmålet. Dette kan resultere i 

misoppfatninger blant elevene. I forbindelse med dette vektlegger Kapp (2012) klare 

læringsmål, felles diskusjon og refleksjon. Elevene kan gjøre feilaktige slutninger basert på 

spillopplevelser. Læreren har derfor en avgjørende rolle for å sørge for at kompetansemålet 

samsvarer med målet i spillet, og må derfra styre bruken av dataspillet i riktig retning.  

Egenfeldt (2006) understreker i forbindelse med dette at læreren burde sikre at kunnskapen 

blir formidlet riktig, avklarer misoppfatninger og hjelper elevene med å overføre kunnskapen 

til andre situasjoner.  
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Selv om læreren burde tydeliggjør læringsmålene, anbefaler noen spillforskere at dataspill 

burde legge til rette for stealth learning (Gee, 2003; Prensky, 2001). Begrepet stealth learning 

minner på mange måter om uformell læring. Et av argumentene for stealth learning er at 

læringsprosessen er mer engasjerende og gøy når elevene ubevisst tilegner seg kunnskap. 

Læringsopplevelsene er med andre ord integrert i historien rundt spillverdenen. Fordelen med 

stealth learning er å begrense elevenes motstand mot å lære seg noe nytt (Ke, 2008). Dette står 

i kontrast til tradisjonelle undervisningsmetoder der overføring av kunnskap er eksplisitt og 

læringsmålene er tydeliggjort. Habgood & Ainsworth (2011) påpeker at stealth learning kan 

øke risikoen for at kunnskapen forblir i spillet, og reduserer muligheten for overførbarhet.  

Staaby & Husøy (2015) poengterer at digitale verktøy i skolen kan fungerer som en støtte, 

men er ikke ment for å erstatte læreren. Ke (2008) understreker at instruksjon fra en fagperson 

har en viktig rolle for lavere presterende elever i spillbasert undervisning. Han utrykker i 

denne sammenheng viktigheten ved at læreren ikke kun observerer, men fungerer som en 

veileder og tilrettelegger av læring i samspill med dataspillene. Vi utgir som regel ikke bøker 

uten instruksjoner og forventer at elevene skal lære pensum av seg selv, og det samme gjelder 

ved dataspill. Young et al (2012) understreker behovet for veiledning av en instruktør. Uten 

veiledning fra en lærer kan det være utfordrende for elevene å overføre kunnskapen og 

erfaringene de har gjort seg, spesielt til situasjoner utenfor spillets sammenheng (Kluge & 

Dolonen, 2015). Ifølge Staaby & Husøy (2015) bør læreren ha innsikt i faget sitt, og kunne 

oversette det elevene gjør i spillene over til den virkelig verden. Dette gjelder både for 

fagspesifikke og generiske ferdigheter. Baek, Kim, & Park (2009) trekker fram at lærere 

burde oppmuntre elevene til å reflektere samtidig som de spiller dataspill. De vektlegger 

refleksjon som en viktig del av læringsprosessen.  

2.2 Studier om spillbasert undervisning 

I denne delen av oppgaven vil vi presentere relevante studier som fokuserer på dataspill i 

skolesammenheng. En fullstendig gjennomgang av det omfattende forskningsgrunnlaget om 

spillbasert undervisning er langt utover målet og omfanget av denne oppgaven. I stedet 

fokuserer vi på skjæringspunktet mellom spillbasert undervisning og elever med høyt 

skolefravær eller svake skoleprestasjoner. 
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Vårt litteratursøk omfavner de mest sentrale begrepene som blir brukt innenfor fagfeltet. 

Eksisterende studier om spillbasert undervisning kan være problematisk å sammenligne 

grunnet ulik terminologi og metodologi (McClarty et al., 2012). Det er derfor viktig å være 

klar over mangfoldet av begreper. Noen av de vanligste begrepene er edutainment, 

educational games, serious games, simulation, game-based learning og gamification.  

Young et al. (2012) påpeker at lærere og forskere ikke har klart å identifisere og kategorisere 

forskjellene mellom ulike typer dataspill og simuleringer. Dette svekker generaliserbarheten 

mellom forskningsresultatene. 

Noen forskningsartikler omhandler bruk av dataspill i bestemte kontekster. Dette medfører i 

visse tilfeller at spillets innstillinger blir endret. Young et al. (2012) tilføyer at de færreste 

forskningsartiklene som omhandler spillbasert undervisning, gir grundige beskrivelser av 

innstillingene i spillet og eventuelt hvilke algoritmer som benyttes. Dermed er det utfordrende 

å komme fram til de samme funnene igjen ved en senere undersøkelse. Manglende muligheter 

for replikering svekker validiteten og gyldigheten til forskningsresultatene. Young et al. 

(2012) legger til at det eksiterer få studier eller prosjekter som undersøker langsiktige effekter 

av spillbasert undervisning. Slike studier er vanligvis vanskeligere å gjennomføre og krever 

flere deltakere. Likevel ville det vært hensiktsmessig fra å etablere trender for dataspill og 

læring. 

Det er viktig å anerkjenne hvor sammensatte og komplekse dataspill er. Ifølge Granic et al 

(2014) er det flere metodologiske svakheter i forskning som omhandler dataspill. For 

eksempel er det et fåtall publiserte studier som undersøker både de positive og negative 

effektene av de samme spillene. I tillegg benytter mesteparten av studiene om dataspill seg av 

spørreskjemaer. Granic et al. (2014) poengterer at selvrapportering er nyttig, men at det også 

gir en begrenset forståelse av datamaterialet. 

Skolefravær og frafall er også komplekse områder. Det er utfordrende å sammenligne Norges 

statistikk om fravær med andre land. Ulik begrepsbruk kan blant annet være med på gi et 

feilaktig bilde. Eksempelvis definerer SSB skolefrafall som manglende gjennomføring av 

videregående skole innen fem år etter påbegynt skolegang. Dette står i motsetning til EU, som 

ikke avgrenser definisjonen etter antall år, men vektlegger andre indikatorer og baserer seg på 

annet datamateriale (Steffensen, 2016). Selv om studier kan gi oss en god indikasjon på hvilke 

risikofaktorer som kan føre til skolefravær, er det viktig å påpeke de kulturelle og 
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kontekstuelle forskjellene som kan forekomme når man sammenligner på tvers av 

landegrenser. 

2.2.1 Dataspill og skolefravær 

Allen & Maifi (1974) utførte en studie om spillet Equations. Det er et brettspill som baserer 

seg på matematiske ferdigheter. De sammenlignet fraværet i klassene som brukte spillet i 

undervisningen, og fraværet i klassen som ikke benyttet seg av spillet. Resultater fra studien 

indikerte at det gjennomsnittlig fraværet i klassene uten spill, var betydelig høyere enn i 

klassene med spill. Studien ble publisert i 1974, dessuten bruker de ikke dataspill men en type 

brettspill. Likevel viser studien at spill og fravær har vært et relevant tema over en lengre 

periode, også før digitale spill var et tema i skolesammenheng. 

2.2.2 Dataspill og læringsutbytte 

Young et al. (2012) utførte en meta review studie om spillbasert undervisning, og fant 

varierende bevis for elevenes læringsutbytte. Elevene lærer tilsvarende det samme fagstoffet 

ved bruk av tradisjonelle undervisningsmetoder og spillbasert undervisning, likevel er 

engasjement sterkere ved bruk av spill i undervisningen. I tillegg foretrekker elevene dataspill 

overfor andre undervisningsmetoder, og har en tendens til å vurdere deres læringsutbytte 

høyere når de bruker spill (Egenfeldt-Nielsen et al., 2015). Samtidig foretrekker elever med 

svake skoleprestasjoner oppgaver som er tilpasset deres interesser (Ritterfeld & Weber, 

2006). Det er ikke bare undervisningsmetoden som fremmer læring, men hvordan eleven 

oppfatter denne metoden påvirker også læringsutbytte (Struyven et al., 2008; Entwistle, 

1991).  

Egenfeldt-Nielsen et al. (2015) poengterer at dataspill resulterer ikke i et økt læringsutbytte i 

seg selv, men øker likevel elevenes motivasjon. Selv om spillbasert undervisning kan øke 

elevenes motivasjon, er det ikke nødvendigvis rettet mot læringsprosessen i seg selv. Det er 

som tidligere nevnt en risiko for at elever vil fokusere på spillets mål fremfor læringsmålet 

(Young et al., 2012; Egenfeldt, 2006). Læringsmålene kan bli overskygget av dataspillet 

hovedmål og eleven sitt ønske om å fullføre spillet. 
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Bottino, Ott & Tavella (2014) utførte en studie om spillbasert undervisning rettet mot elever 

med forskjellig nivå av skoleprestasjoner. Forsøket involverte 60 elever som ble fordelt i 

grupper i henhold til deres skoleprestasjoner. Forsøket inkluderte også en ytterligere gruppe 

av 20 elever med generelle lærevansker. Det store flertallet av elevene, uavhengig av nivået 

på skoleprestasjoner, var svært oppmerksomme og engasjert i spillbasert undervisning. Selv 

om elevene med svake skoleprestasjoner har behov for tilstrekkelig støtte av læreren, er deres 

motivasjonsnivå høyt. Funnene er ikke generaliserbare grunnet omfanget og varigheten av 

studien. Likevel gir det innsikt i det pedagogiske potensialet.  

Kluge & Dolonen (2015) har utført en studie om matematikkspillet Dragonbox. De fordelte 6 

klasser i to grupper, og brukte interaksjonsanalyse kombinert med pre- og post test. Gruppene 

spilte totalt 90 minutter hver. Den ene gruppen mottok ingen instruksjoner fra læreren, men 

eleven kunne stille spørsmål hvis de trengte hjelp. I den andre gruppen ble spilløkten avbrutt 

to til tre ganger. Her ga læreren elevene instruksjoner i 5-10 minutter, der læreren løste 

likninger samt førsøkte å overførte kunnskapen fra spillet til skolesammenheng. Elevgruppen 

som ikke mottok instruksjoner hadde spesielt vanskeligheter med å overføre lærte kunnskaper 

i spillet, over til oppgaver i klasserommet. Elevgruppen som derimot mottok instruksjoner 

viste en signifikant bedring i prestasjoner og dypere forståelse i faget.  

Kluge & Dolonen (2015) understreker her elevenes behov for støtte fra en lærer som setter 

fagkunnskapene inn i en kontekst. Studien viste også at elevene med allerede gode 

matematiske ferdigheter utnyttet spillet på best mulig måte, mens flere av de med lavere 

faglig utgangspunkt ikke fullførte spillet. Spillet var med andre ord ikke best egnet for å 

motivere elevene med utfordringer i matematikk (Kluge & Dolonen, 2015).  

2.2.3 Dataspill og mestringstro 

Sitzmann (2011) utførte en meta-analyse av studier om dataspill og simuleringer, og 

sammenlignet det med tradisjonelle undervisningsmetoder. Funnene viser et høyere nivå av 

mestringstro hos elevene som deltok i spillbasert undervisning. Sitzmann (2011) antyder 

videre at det er den interaktive naturen av spillet som er viktig i læringsprosessen, og at 

hovedforskjellen mellom tradisjonell undervisning og spillbasert undervisning er det aktive 

engasjementet hos elevene. Spillbasert undervisning kan gi en sterk følelse av engasjement og 
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muligheter til å lære for alle, selv hos elever med lav grad av mestringstro (Barab & Dede, 

2007). 

Mestringstro har vist seg å spille en viktig rolle i prestasjonsrelaterte handlinger, og er en god 

indikator på elevenes motivasjon og læringsutbytte (Zimmerman, 2000). Mestringstroen 

påvirker også hvordan elevene arbeider med vanskelige oppgaver til tross for utfordringer. 

Multon, Brown, & Lent (1991) utførte en meta-analyse av studier om forholdet mellom 

mestringstro og skoleprestasjoner. Analysen viser et statistisk signifikant forhold mellom de 

to variablene. Et nyere review konkluderte derimot med at mestringstro har en moderat 

korrelasjon med skoleprestasjoner (Honicke & Broadbent, 2016).  

2.3 Læringsteorier om spillbasert undervisning 

På et overordnet nivå er det mulig å skille mellom fire sentrale teorier som omhandler læring. 

Disse er hovedsakelig behavioristiske, kognitive, sosiale og konstruktivistiske læringsteorier 

(Egenfeldt, 2006; Woolfolk, 2004). Perspektivene bygger delvis på hverandre og har utviklet 

seg over lang tid. Et fåtall dataspill er kun knyttet til en teoretisk orientering, flertallet 

inneholder flere elementer fra ulike læringsteorier og metodikker (Bogost, 2007).  

I denne oppgaven har vi valgt å belyse behaviorismen og konstruktivismen, som er sentrale 

læringsteorier i sammenheng med dataspill (Whitton, 2014; Bogost, 2007). Innledningsvis vil 

vi utforske hvilke elementer som gjør spill motiverende og engasjerende i lys av 

behaviorismen. 

2.3.1 Dataspill og behaviorisme 

Behaviorismen var dominerende tidlig i dataspillets historie og teorien er fremdeles mye brukt 

(Rogers, 2002). Den behavioristiske læringsteorien representerer ikke vår metodiske 

tilnærming til oppgaven, men det er en viktig faktor som kan belyse hvordan spilldesign 

engasjerer og motiverer elevene (Whitton, 2014). Det finnes i hovedsak to kjente 

undergrupper av behaviorismen, som omtales klassisk betinging og operant betinging 

(Woolfolk, 2004). Vi vil kun redegjøre for den sistnevnte, ettersom den er mest relevant i 

forbindelse med dataspill. Operant betinging kan beskrives som en læringsprosess hvor atferd 

endres eller opprettholdes ved bruk av positiv eller negativ forsterkning (Skinner, 1998).  
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En forsterker er noe som fremmer en bestemt atferd, og øker sannsynlig for at oppførselen 

gjentar seg i fremtiden. Positive forsterkere i dataspill kan for eksempel være poeng, bonuser 

eller nytt utstyr. Derimot kan negative forsterkere blant annet være mindre liv eller en lavere 

rangering. Opplevelsen av å vinne eller fullføre et nivå i et dataspill kan også være givende og 

gi en følelse av mestring og gjennomføring (Bogost, 2007).  

Mange dataspill er bygget opp med poeng og plasseringer slik at man kan jobbe for å bedre 

sine prestasjoner med klare mål. Positiv forsterkning og ytre motivasjon er sentralt i dataspill, 

og spilleren mottar ofte en form for belønning ved riktig respons. Til tross for at ytre 

motivasjon og positiv forsterkning kan engasjere eleven, er det viktig å være klar over at det 

kan være negativt for læringsutbytte. Eleven kan styres for mye av sin ytre motivasjon, slik at 

læringsmålene ikke blir i fokus (Egenfeldt, 2006). 

Eleven lærer hva som er ønsket og uønsket atferd gjennom prøving og feiling, repetisjon og 

stimuli (Whitton, 2014). Repeterende oppgaver kan være avgjørende for å lære en rekke 

grunnleggende ferdigheter. Selv om perspektivet kan fungere for områder som eksempelvis 

staving og lesing, er omfanget av læring begrenset. Egenfeldt (2006) retter kritikken mot at 

elevene muligens husker resultatene etter forsterkning, men at de ikke opparbeider seg en 

grunnleggende forståelse og forstår de underliggende reglene. 

2.3.2 Dataspill og konstruktivisme 

Den behavioristiske tilnærmingen er en sentral del av flere dataspill, men har mottatt kritikk 

for å være for avhengig av forsterkning og ytre motivasjon (Egenfeldt, 2006).  

På grunnlag av dette vil vi benytte den konstruktivistiske læringsteorien som et rammeverk. I 

denne delen av oppgaven vil vi redegjøre for konstruktivismen, og utdype hvilken rolle 

perspektivet har innenfor dataspill. 

Konstruktivismen kan inndeles i to undergrupper, kognitiv- og sosial konstruktivisme (Imsen, 

2014). Det kognitive aspektet er sentralt når eleven lærer individuelt. Kognitiv 

konstruktivisme vektlegger indre mentale prosesser, og Jean Piaget er en sentral teoretiker 

innenfor denne retningen (Whitton, 2014; Egenfeldt, 2006). Sosial konstruktivisme tar for seg 

konstruering av kunnskap i samspill med andre, noe som er inspirert av Lev Vygotsky (Imsen, 

2014). Opparbeidelse av ferdigheten samarbeid kan for eksempel styrkes når elever spiller 
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dataspill sammen. Elevene kan bygge på hverandres kunnskap og ferdigheter for å nå et felles 

mål. Vi vil ikke gå nærmere inn på sosialkonstruktivismen i vår oppgave, ettersom vi ikke 

vektlegger selve samhandlingen og kommunikasjonen mellom elevene. 

Ifølge den konstruktivistiske tilnærmingen til læring er kunnskap noe som konstrueres, den 

overføres ikke (Newby, Stepich, Lehman, & Russell, 1996). Elevene konstruere sin egen 

kunnskap ved å være delaktig i sin egen læringsprosess (Papert, 1980). Dette gjøres ved å 

skape egne tolkninger av informasjon og erfaringer i samspill med omgivelsene (Bogost, 

2007). Ettersom elevene opparbeider seg erfaring, utvikler de sitt eget sett med forståelser og 

oppfatninger. Det betyr at hvert individ kan se ulike verdier av den kunnskapen som skal 

innlæres og vektlegge ulike aspekter. Rogers (2002) poengterer at elevene beholder mer av 

kunnskapen hvis de tolker og forbinder det til deres allerede eksisterende forståelse. Elevene 

burde derfor være en aktiv deltaker i læringsprosessen, og læringen burde foregå i en 

autentisk kontekst.  

I henhold til konstruktivismen er det viktig å la eleven vise hva de har lært på forskjellige 

måter. Konstruktivismen kan hjelpe elevene å engasjere og motivere ved å gi dem en mer 

aktiv rolle i læringsprosessen, samtidig som de hjelper elevene til å overføre sin kunnskap til 

nye og forskjellige situasjoner (Steffe & Gale, 1995). Læring er mer meningsfullt for elever 

når de kan interagere med et problem eller et konsept i meningsfulle kontekster. Kritisk 

tenking resonnement og problemløsning er derfor en viktige ferdigheter sett i sammenheng 

med konstruktivismen (von Glaserfeld, 1995).  

Overføring av kunnskap ved tradisjonelle undervisningsmetoder som for eksempel 

lærersentrert undervisning, memorering, lærebøker og standardiserte tester blir ikke ansett 

som tilstrekkelig i det konstruktivistiske perspektivet. Eleven skal selv være delaktig i 

undervisningen og føle et eierskap til det som læres (Egenfeldt-Nielsen et al., 2015). Slik 

oppdager elevene viktige aspekter, og husker muligens kunnskapen bedre enn fra en 

presentasjon av læreren (Rogers, 2002). En undervisningssituasjon med et konstruktivistisk 

syn trenger ikke nødvendigvis bare å være praktiske oppgaver hvor man faktisk lager noe 

fysisk, det handler også om hvordan man konstruerer mening ved å innhente ny informasjon 

som kan bygge på eksisterende kunnskap (Skaalvik & Skaalvik, 2018).  

En konstruktivistisk læringsituasjon kan for eksempel være et rollespill av en historisk 

hendelse eller en debatt rundt aktuelle og kontroversielle temaer.  
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I dataspill med en konstruktivistisk tilnærming blir kunnskapen konstruert i samspill med 

spillerens interaksjon med elementer i spillverdenen (Egenfeldt-Nielsen et al., 2015; Rogers, 

2002). De har mer åpne rammer hvor spilleren ofte kan være med å påvirke miljøet. Spilleren 

har ofte en høy grad av frihet til å utforske spillverdenen, og dermed også en aktiv rolle i sin 

egen læringsprosess (Kafai & Burke, 2015). Elevene kan erfare og generere kunnskap på en 

måte som virker personlig og meningsfylt ettersom valgene ligger i deres hender (Egenfeldt, 

2006). Noen av de mest populære spillene på markedet i dag gir spillerne verktøy som tillater 

dem å modifisere sentrale funksjoner i spillet (Gee & Tran, 2015; El Nasr & Smith, 2006). 

Spillere kan skape noe nytt eller endre innholdet i spillet, og dele dette med andre spillere. 

Formålet med modifisering kan for eksempel være å skape en funksjon som ikke opprinnelig 

var utformet, eller skreddersy en bestemt spesifikasjon. 

Dataspill med en konstruktivistisk tilnærming består som regel av enkle objekter som eleven 

kan eksperimentere med og manipulere. Når spilleren samhandler med disse objektene i 

spillverdenen, kan de endre og manipulere objektene og dermed konstruere en egen 

oppfatning (Rogers, 2002). Minecraft er et eksempel på et populært online sandkassespill som 

inneholder med mange elementer fra konstruktivismen. I spillet kan du besøke ulike verdener 

eller lage din egen, også sammen med andre. Spilleren kan lage egne konstruksjoner av enkle 

byggeklosser, og for å kunne lage noe må du samle materialer fra naturressurser ved hjelp av 

en hakke. Det åpne læringsmiljøet gir elevene frihet til å eksperimentere, oppmuntrer til 

kreativitet, problemløsing og samarbeid (Garrelts, 2014). 
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3 Metodisk tilnærming 

I dette kapittelet presenteres forskningsdesignet og metodiske valg som gjenspeiler prosessen 

mot innsamling av våre primærdata. Vi skal gi en detaljert beskrivelse av avgjørelsene vi har 

gjort for å besvare våre forskningsspørsmål. Dette innebærer hvordan vi har gått frem for å 

uthente datamaterialet brukt i oppgaven. Først vil vi redegjøre for valg av kvalitativ metode 

fremfor kvantitativ, ved å belyse ulike fordeler og utfordringer knyttet til vår studie. Deretter 

vil vi gå nærmere inn på dybdeintervju som vår metode for datainnsamling. Her vil vi trekke 

frem styrker og svakheter ved intervju, samt viktigheten av forskerens rolle i sammenheng 

med blant annet objektivitet. I tillegg skal vi gi en kort presentasjon av informantene. Deretter 

skal vi vise til valgt metode for dataanalyse. Her gir vi en detaljrik innføring i hvordan vi 

brukte tematisk analyse til å organisere og filtrere datamaterialet. Dette er viktig i forbindelse 

med relabilitet, validitet og generalisering, noe vi redegjør for i neste steg av oppgaven. 

Avslutningsvis tar vi for oss refleksjoner rundt etiske hensyn. 

3.1 Kvalitativ metode  

Ut ifra hva som var gjennomførbart med tanke på begrensninger rundt oppgavens omfang, har 

vi vurdert både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Kvantitativ forskning gjør det 

mulig å oppsummere store mengder informasjon, forenkle sammenligninger over tid og på 

tvers av kategorier (Bryman, 2016). En av de største styrkene er at resultater fra forskningen i 

flere tilfeller kan generaliseres. Det vil si at funnene kan gjøre seg allment gyldige i lignende 

situasjoner (Kleven & Hjardemaal, 2018). Metoder under denne kategorien går sjelden i 

dybden, men benytter seg heller av matematiske tilnærminger slik som statistikk for å belyse 

forholder mellom variabler (Silverman, 2015). Vi vurderte mulighetene for eventuelt å bruke 

spørreskjemaer til å samle inn forskningsdata, men oppdaget kjapt våre begrensinger i forhold 

til tid, ressurser og relevant utvalg av deltakere. Samtidig ønsket vi ikke å skrive en statistisk 

oppgave basert på tall, men jobbe med å formidle en dypere forståelse av temaet. Valget falt 

dermed naturlig på å utføre en kvalitativ studie. 
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Kvalitativ forsking presenterer sine funn i form av ord fremfor tall og søker forståelse fremfor 

konkrete forklaringer (Silverman, 2015). Det blir sett på som en grundig form for forskning, 

hvor det er mulig i dybden på området man ønsker å undersøke. En kvalitativ studie kan 

gjennomføres med relativt få deltakere og med mer fleksible rammer enn ved kvantitative 

metoder. Kvalitative metoder kan gi innsikt i subjektive meninger, handlinger og følelser, 

samt avdekke trender og dykke dypere inn i ulike situasjoner (Bryman, 2016). De kan også 

bidra til å utvikle nye ideer eller tilføye interessant informasjon til eksiterende hypoteser. Vi 

så muligheter ved bruk av både intervju og observasjon som forskningsmetode. Både kurset 

GameIT fra IKT-huset og Spillhuset gjennomfører spillbasert undervisning. Vi ønsket i 

utgangspunktet å observere undervisningssituasjonen men dette var dessverre ikke 

hensiktsmessig grunnet elevenes situasjon. Vi valgte på bakgrunn av dette intervju som 

forskningsmetode.  

3.2 Intervju 

Intervju er en av de vanligste metodene brukt i kvalitativ forskning (Kleven & Hjardemaal, 

2018). Ved intervjuer kan forskeren gå i dybden og skaffe mye data ut fra relativt få deltakere 

(Bryman, 2016). Metoden kan brukes til å få frem historier om individers opplevelser, 

erfaringer, meninger og følelser i ulike situasjoner (Thagaard, 2013). Metoden passer til vår 

oppgave ettersom vi forsøker å forstå en situasjon. Det er på en annen side ikke alltid 

intervjuobjektenes forståelse av verden er riktig. Vi har liten mulighet til å verifisere det 

informantene forteller, og må derfor forholde seg til de oppfatningene informantene har 

(Walsham, 1995). En annen utfordring ved intervju som forskningsmetode, er at det er en 

tidkrevende prosess (Silverman, 2015). Vi var nødt til å utarbeide intervjuguide, avtale og 

gjennomføre selve intervjuene, samt transkribere og analysere innholdet.  

Det å bruke intervju som forskningsmetode bærer med seg en risiko for refleksivitet. Det vil si 

at informantene svarer det de tror du ønsker å høre, noe som ikke er gunstig for forskningen 

(Hammersley & Atkinson , 2004). Vi i forskerrollen må også passe på vår egen risiko for 

refleksivitet (Grønmo, 2004). Under prosessen har vi forsøkt å holde oss objektive, noe som 

var utfordrende da vi selv har våre tanker og holdninger rundt temaet vi undersøker. Under 

intervjuene var det derfor viktig at vi var oppmerksom på å holde en nøytral fremtoning. Dette 

gjaldt også ved dataanalysering. Vi måtte være oppmerksom på at våre forståelsesrammer 
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fortsatt kunne prege måten vi presenterte dataene på. For å minke effekten av subjektivitet, vil 

vi utheve flere av funnene som sitater, slik at leseren selv kan vurdere vår tolkning. Der hvor 

andre viktige funn er presentert i innarbeidet tekst, har vi i forsøkt å bruke mye av 

informantenes egne ord og utrykk. Etter datapresentasjonen var utarbeidet sendte vi alle 

informantene en kopi. Her kunne de komme med eventuelle innvendinger på hvordan de ble 

fremstilt, noe ingen av informantene valgte å benytte seg av.  

Vi har i alt gjennomført 5 intervjuer der 2 ble holdt over Skype grunnet geografiske 

forskjeller. Det sparer eventuelle reisekostnader og utgjør et bedre verktøy enn ordinært 

telefonintervju, ettersom vi kan se deltakeren (Bryman, 2016). På en annen side vil intervjuer 

hvor alle parter er fysisk tilstede ofte være fordelaktig, ettersom det er enklere å tolke 

kroppsspråk samt kjenne på flyten i intervjuet. Lydopptakene som ble tatt fra intervjuene over 

Skype ble også mer utfordrende å transkribere grunnet lavere lydkvalitet fra datamaskinen. 

Tidsrammen ved alle intervjuene varierte fra 40 til 60 minutter. Under intervjuene brukte vi to 

ulike lydopptakere for å sikre oss mot eventuelle uforutsette tekniske problemer. Vi oppdaget 

nytteverdien av dette ettersom den ene lydopptakeren ikke fungerte optimalt.  

3.2.1 Semistrukturert intervju  

Det finnes ulike former for intervjuer og det er vanlig å skille mellom strukturert, 

semistrukturert og ustrukturert intervju (Thagaard, 2013). I et strukturert intervju er det 

utarbeidet en bestemt sekvens med spørsmål på forhånd. I et ustrukturert intervju er ikke 

spørsmålene fastsatt, men intervjueren har ofte en formening om hvilke temaer som skal tas 

opp. Vi valgte å ta i bruk semistrukturert intervju som innsamlingsmetode. Denne formen for 

intervju inneholder komponenter fra både strukturerte og ustrukturerte intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Vi fulgte vår intervjuguide til en viss grad, men tok også avgjørelser om 

endringer underveis. Dersom noe spesielt interessant eller uventet dukket opp stilte vi 

utdypende oppfølgingsspørsmål. Dette ga oss nyttig supplerende informasjon, som det ikke er 

sikkert at vi hadde oppdaget ved et strukturert intervju (Bryman, 2016). Med vårt tema og 

utvalg var det naturlig å utarbeide en intervjuguide med åpne spørsmål uten noen fastsatte 

svar. Dette ga oss muligheten til å få mer personlige og reflekterte data. En fordel med dette er 

at samtalen får et mer uformelt og avslappende preg (Kleven & Hjardemaal, 2018).  
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Mot slutten av hvert intervju hørte vi med informantene om de hadde noen innvendinger eller 

noe å tilføye. Her mottok vi flere interessante svar som var svært relevante for oppgaven.  

Vi ønsket at svarene vi mottok fra intervjuene skulle gi utfyllende og interessant informasjon 

som samsvarte med forskningsspørsmålene. Derfor var det viktig at intervjuguiden var godt 

planlagt og organisert (Silverman, 2015). I sammenheng med dette utformet vi intervjuguiden 

med ulike overordnede temaer, som også senere ble brukt som kategorier i dataanalysen. 

Ettersom våre informanter hadde ulik bakgrunn, ekspertise og erfaringer laget vi først en 

universell guide, for så å tilpasse de til de ulike informantene. Vi gjennomgikk også 

intervjuguiden på forhånd i testintervjuer for å luke ut eventuelle feil, kilder til misforståelser 

og ledende spørsmål.  

3.2.2 Utvalg av informanter 

Spillbasert undervisning er ennå relativt nytt i skolesektoren. Vi nevnte tidligere i oppgaven at 

kun 8 prosent av norske grunnskoleelever hadde erfaring med dataspill i klasserommet 

(Medietilsynet, 2016). Dessuten ønsket vi å intervjue elever med alvorlig skolefravær. 

Grunnet spesifikke kriterier ble det utfordrende å finne elever som hadde relevant bakgrunn. 

Som nevnt i øvrige avsnitt har informantene sin egne erfaringer og oppfatninger av 

virkeligheten. Vi skal ikke bedømme om den er rett eller feil, men bruke deres historier til å 

belyse ulike interesseområder. Alle perspektiv er forskjellige, og samme situasjon kan 

oppleves annerledes fra person til person. Derfor har vi valgt ut informanter med forskjellig 

bakgrunn i håp om mer varierte svar, samt for å skape et helhetlig bilde. Informantene kan 

plasseres i kategorier innenfor rådgiver, lærer og elev.  

Vi har gjennomført et hensiktsmessig utvalg, noe som tilsier at informantene ikke er et 

tilfeldig utvalgt. Informantene ble utvalgt grunnet ulik erfaring eller ekspertise på feltet. Målet 

med hensiktsmessig utvalg er å samle data på en strategisk måte, slik at det er relevant for 

forskningsspørsmålene som stilles (Bryman, 2016). Vi kontaktet i utgangspunktet en liten 

gruppe mennesker som var relevante for forskningsspørsmålene, og benyttet oss videre av 

deres sosiale nettverk. Denne teknikken kan omtales som snowball sampling, og blir ofte 

brukt når sannsynlighetsutvalg ikke er gjennomførbart (Bryman, 2016). Utvalget vårt kan 

ikke vurderes som et representativt utvalg ettersom informantene er selektert basert på 

karakteristikker og egenskaper. 
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Det kan være fordelaktig å ha et stort spenn i datamaterialet hvor informantene forholder seg 

positive og negative til det som diskuteres. Dette kan også gjøre det enklere å presentere 

interessante motsetninger til diskusjon (Silverman, 2015). I vårt tilfelle var det vanskelig å 

finne relevante kandidater med faglig tyngde eller erfaringer, som samtidig utlyste en sterkere 

grad av kritisk holdning. I den sammenheng var vi forberedt på at datamaterialet vi samlet inn 

kom til å helle mye mot den positive siden. Likevel kom flere av informantene med kritiske 

refleksjoner, utfordringer og tankevekkere rundt temaet som var verdt å drøfte. Videre skal vi 

gi en kort oppsummering av utvalget vårt, og utdype hvorfor de er relevante for oppgaven. Vi 

har valgt å holde informantene anonyme, og refererer til dem i teksten etter en nummerering 

fra 1 til 5. 

Informant 1 & 2: Rådgiver i Statped 

Våre første informanter er to seniorrådgivere fra statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped). 

Selv om vi fokuserer på frafall fra videregående skole, starter ofte tendenser til fravær i ung 

alder (Havik, 2018). Statped er en offentlig instans som tilbyr kompetanseheving i barnehager 

og grunnskoler gjennom blant annet kurs, konferanser og foredrag. En av rådgiverne jobber i 

avdeling for læringsressurser og teknologiutvikling. Avdelingen utforsker ny teknologi og 

sprer informasjon videre ut til skoler og andre interesserte. Han har god kompetanse med 

dataspill som verktøy i klasserommet. Den andre rådgiveren jobber i avdeling for 

sammensatte lærevansker og har mye erfaring vedrørende elever med høyt skolefravær. For 

øyeblikket er begge en del av et fraværsprosjekt. Her utarbeider de metoder for å bedre 

kartleggingen av elever med høyt skolefravær, slik at spesialpedagogiske tiltak kan settes inn. 

I mange av enkeltsakene de har arbeidet med har dataspill blitt brukt som et verktøy for å 

skape interesse, mestring og relasjon. 

Informant 3: Kursholder i spillbasert undervisning 

Vår tredje informant har mye erfaring med dataspill i undervisningssammenheng. Han har 

blant annet arbeidet som prosjektleder ved kompetansesenteret IKT-huset. Her har han jobbet 

med utvikling av spillbasert undervisning i sammenheng med kurset GameIT. Kurset holdes i 

samarbeid med NAV, og hjelper unge voksene som har falt ut av videregående skole til å 

oppnå vitnemål (Ikt-Huset, 2019). For tiden holder han workshops og seminarer med ny 

programvare og teknologi rettet mot utdanning.  
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Informant 4: Spillpedagog i videregående skole 

Vår fjerde informant er en lærer som underviser i engelsk og samfunnsfag på videregående 

skole. Han er også en spillpedagog, noe som tilsier at han utformer undervisningsopplegg som 

baserer seg på dataspill. Læreren arbeider i tillegg med opplæring av andre lærere slik at de 

også kan ta i bruk dataspill i sin undervisning.  

Informant 5: Elev ved Spillhuset 

Vår siste informant er en elev som har deltatt i alternativ undervisning, hvor dataspill ble 

anvendt som et viktig læringsverktøy. Eleven fullførte Vg1 i løpet av to år til tross for høyt 

skolefravær. Videre i skoleløpet avsluttet han den ordinære undervisningen og startet 

etterhvert med opplæring på Spillhuset i regi av Sandvika videregående skole. Spillhuset 

bruker dataspill som et virkemiddel for læring, der formålet er å få ungdom med alvorlig 

skolefravær tilbake på skolebenken (Spillhuset, 2019). 

3.3 Dataanalyse 

Dataanalyse kan inneholde massive datamengder og er en svært tidkrevende prosess 

(Silverman, 2015). Kvalitative intervjuer med åpne spørsmål gir rikere og mer detaljerte svar, 

men på den andre siden tar de lengre tid å analysere. Det var derfor en utfordring å redusere 

omfanget av informasjon for å videre tematisere de viktigste områdene. Datanalysen var ikke 

en adskilt del av forskningsprosessen, men pågikk i form av hyppig notering parallelt med 

datainnsamling og transkribering av råmaterialet. Vårt datamateriale består av transkripsjoner 

fra fem kvalitative semistrukturert intervjuer. I dette forskningsprosjektet skal vi ta i bruk 

tematisk analyse, som er en av de vanligste analysene i kvalitativ forskning (Bryman, 2016). 

Tematisk analyse er et fleksibelt verktøy, men det er behov for tydelige retningslinjer for at 

metoden skal fungere optimalt (Braun & Clarke, 2006).  
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3.3.1 Tematisk analyse 

Tematisk analyse legger vekt på å identifisere og strukturere relevante funn på tvers av 

datasett ved hjelp av koding og kategorisering (Bryman, 2016; Silverman, 2015). Når man 

koder gjør man essensen av datamaterialet mer tilgengelig, ved å bryte det ned i mindre deler 

bestående av for eksempel relevante ord, setninger eller situasjoner. Kodene er ofte knyttet til 

bestemte forskningsspørsmål, litteratur eller teoretiske perspektiver (Thagaard, 2013). Etter vi 

hadde markert teksten, valgte vi ut kodene som ga de mest interessante og fruktbare funnene, 

for deretter å organisere de i ulike kategorier. Dette ble gjort på bakgrunn av 

problemstillingen, forskningsspørsmål, sammenligninger, repetering og andre ulike mønstre 

som vi fant blant kodene. Fordeler med tematisk analyse er at det er en oversiktlig måte å 

jobbe med datamaterialet på (Bryman, 2016). Massen av data kan ofte være stor og det er 

fordelaktig å bruke kategoriene til å oppsummere hovedfunn.  

Analyseprosessen vår startet allerede ved transkriberingen av lydfilene. Under 

transkriberingen noterte vi ned ting vi syntes var umiddelbart interessant. Deretter gikk vi 

videre til en mer organisert tematisk analysemetode. Her leste vi grundig gjennom 

datamaterialet for å få en dypere forståelse og bli bedre kjent dataene. Da vi følte oss trygge 

på innholdet, begynte vi å kode materialet på hver vår kopi i papirform. Her markerte vi ord 

og setninger som vi syntes var relevante for oppgaven, enten ved å notere i margen eller bruke 

farger. Et eksempel på en kode i vårt datamateriale var ordet mestringsarena, som utmerket 

seg som et gjentatt begrep i intervjuene. Vi hadde på forhånd utarbeidet en midlertidig 

problemstilling og forskningsspørsmål, og hadde derfor disse i tankene under prosessen. 

Samtidig markerte vi også andre ting som kunne være av interesse. Analyseringsprosessen ble 

gjennomført individuelt før vi sammenlignet notater. Det viste seg at vi hadde vektlagt mange 

like punkter, men også noen ulike. Det å kunne vurdere datamaterialet fra to ulike synspunkt 

anser vi som en stor styrke i arbeidet med dataanalysen. 

Videre i analyseringsprosessen plasserte det kodede materialet under forskjellige kategorier. 

Deretter begynte vi å se nærmere på hvordan innholdet i de ulike kategoriene kunne knyttes 

tettere opp mot vår teori, litteratur og forskningsspørsmål. Under denne prosessen gjorde vi 

interessante funn i våre data som resulterte i at flere av forskningsspørsmålene ble justert. Det 

var også andre temaer som viste seg å være viktige, men som vi dessverre ikke hadde 

kapasitet til å ta med i oppgaven. Et av disse temaene var blant annet sosialisering.  
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Vi forsøkte å beskrive hovedessensen bak hver av kategoriene, hva som var interessant ved 

dem og hvorfor de burde bli med i oppgaven eller ikke. Flere av kategoriene ble sammenslått, 

noen skiftet navn og andre ble luket ut. I startfasen hadde vi tolv ulike kategorier, men vi 

endte til slutt opp med sju. Disse kategoriene vil vi utdype nærmere i datapresentasjonen.  

3.4 Validitet, reliabilitet og generalisering 

Validitet er relevant i alle faser av forskningen, og omhandler gyldigheten av tolkningene 

forskeren kommer frem til. Det er normalt å skille hovedsakelig mellom indre og ytre validitet 

(Silverman, 2015). Indre validitet fokuserer på kausalitet, og undersøker om resultatene ikke 

skyldes andre årsakssammenhenger eller alternative forklaringer (Kleven & Hjardemaal, 

2018). Ytre validitet vurderer om forskingsresultatene kan generaliseres utover et bestemt 

forskningsområde, og dermed si seg gjeldene utover den konkrete situasjonen. Et av kriteriene 

for generalisering er blant annet et representativt utvalg. Begrepet grad av overføring brukes 

som et mer tilpasset utrykk for generalisering i kvalitative studier studien (Kleven & 

Hjardemaal, 2018). Reliabilitet er en annen faktor som også er sentral innen forskning. Dette 

omhandler forskningens pålitelighet, samt muligheten til å gjenskape de samme funnene igjen 

ved en ny identisk undersøkelse (Silverman, 2015). Vi har forsøkt å gi god leseren en god 

innsikt i forskningsprosessen slik at den blir så transparent som mulig. 

I vår oppgave er både den indre og ytre validiteten svak. Som tidligere nevnt er det ofte 

mange bakenforliggende faktorer som fører til alvorlig skolefravær. Vi kan ikke si med 

sikkerhet at spillbasert undervisning kan redusere alvorlig skolefravær. Selv om metoden og 

fremgangsmåten vår er nøyaktig beskrevet, er det ingen selvfølge at de samme resultatene 

hadde forekommet ved nye undersøkelser. Vi kan heller ikke påstå at våre resultater vil kunne 

si seg gjeldene for hele forskningsfeltet. Som tidligere nevnt har vi gjennomført et 

hensiktsmessig utvalg, hvor informantene ikke er utvalgt på tilfeldig grunnlag. En utfordring 

ved ikke tilfeldige utvalg er at reliabiliteten, validiteten og gyldigheten av 

forskningsresultatene svekkes (Silverman, 2015). Utvalget vårt kan dermed ikke vurderes som 

et representativt utvalg ettersom informantene er selektert basert på karakteristikker og 

egenskaper. Likevel presenterer vi våre funn og håper at det kan frembringe forståelse, samt 

sette spillbasert undervisning og alvorlig skolefravær i søkelyset. 
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3.5 Etiske hensyn  

Reliabiliteten, validiteten og gyldigheten av forskningsresultatene er avhengig av at etiske 

prinsipper overholdes. Dette gjelder både før og etter datainnsamling, ved håndtering av 

datamateriale og dataanalysering (Bryman, 2016). Etiske retningslinjer hindrer fabrikkering 

eller forfalskning av data. God forskningsetikk bidrar også til å beskytte forskerne mot 

juridiske implikasjoner (Kleven & Hjardemaal, 2018). I kvalitativ forskning er de etiske 

prinsippene primært rettet mot å beskytte forskningsdeltakerne (Miller, Birch, Mauthner, & 

Jessop, 2012). Eksempler på noen av disse prinsippene er frivillig deltakelse, informert 

samtykke og konfidensialitet. Prinsippene skaper innsikt i prosedyrene og 

forskningsprosjektet, samt sikrer at alle informantene velger å delta på bakgrunn av korrekt 

informasjon og fri vilje.  

Oppgaven er godkjent av Norsk senter for forskningsdata, se vedlegg 1 for mer informasjon.  

I samsvar med dette ble et informasjonsskriv og et samtykkeerklæring sendt ut til alle 

informantene. Her fikk informantene vite mer om rettighetene sine, formålet med intervjuet 

og hvilken rolle de utgjør i prosjektet. Alle våre informanter er over 18 år og har selv 

samtykket. Informantene fikk som tidligere nevnt også muligheten til å lese over vår tolkning 

av datamaterialet i forkant av publikasjon. Anonymitet er et viktig tema når det kommer til 

etiske hensyn ved forskning. Deltakere i forskningsprosjektet skal ikke kunne bli identifisert 

ut fra informasjonen i den ferdige oppgaven (Bryman, 2016). Vi valgte å anonymisere 

informantene av hensyn til personvern og av praktiske årsaker. Alle opplysninger har blitt 

behandlet konfidensielt og anonymisert i samsvar med personvernregelverket. Derfor har vi 

byttet alle navn og personopplysninger med koder som lagres på en adskilt navneliste fra 

resten av rådataen. Alle dataene blir slettet etter innlevering av oppgaven.  
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4 Datapresentasjon 

I denne delen av oppgaven legger vi frem vårt datamateriale. Som tidligere nevnt ga 

intervjuene oss en stor samling av informasjon, og gjennom den tematiske analysen kom vi 

frem til syv kategorier vi fant passende for å beskrive datamaterialets mangfold. Vi vil bruke 

disse kategoriene som et rammeverk for å understreke likhetene og forskjellene mellom 

informantene. Før vi presenterer dataene vil vi gi en kort presentasjon av de ulike kategoriene. 

Avslutningsvis i kapittelet oppsummerer vi våre hovedfunn basert på disse kategoriene. En 

mer omfattende tolkning av dataene i lys av litteratur og teori vil senere bli gitt i 

diskusjonskapittelet. 

4.1 Introduksjon av kategoriene  

Nr. Kategori Beskrivelse 

1.  Elever med alvorlig skolefravær  Hva som kjennetegner elever med alvorlig 

skolefravær. Temaet fungerer som et 

bakteppe for å undersøke om spillbasert 

undervisning kan hjelpe denne gruppen. 

2.  Dataspill og mestring Informantenes tanker om dataspill kan føre 

til økt mestringsfølelse og mestringstro.  

3.  Dataspill og skolefravær Går nærmere inn på skolefravær og 

undersøker om dataspill kan være en 

positiv eller negativ faktor. Omhandler 

også det sosiale aspektet ved dataspill, 

avhengighet og fraværsgrensen. 
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4.  Autonomi og interaktivitet Omhandler betydningen av interaktivitet i 

dataspill og vektlegger spillerens 

valgmuligheter. 

5.  Pedagogiske spill og 

underholdningsspill 

Belyser informantenes tanker om 

egenskaper ved ulike spill. 

6.  Fagspesifikke og generiske 

ferdigheter 

Handler om hvilke ferdigheter det er mulig 

å opparbeide seg gjennom dataspill. 

7.  Lærerrollen Belyser hvordan læreren kan anvende 

spillbasert undervisning, samt teknologiske 

utfordringer og holdninger blant lærere. 

Tabell 4.1 gir en kort beskrivelse av hver kategori. 

4.2 Presentasjon av funnene 

4.2.1 Elever med alvorlig skolefravær 

Det første området vi ønsket å undersøke, var hva som kjennetegnet elever med alvorlig 

skolefravær. Dette fungerer som et bakteppe når vi skal analysere om bruk av dataspill er 

egnet til å treffe denne gruppen. 

Informant 1 og 2 arbeider med barn og unge som har behov for spesialpedagogiske tiltak. 

Informantene beskriver elever med alvorlig skolefravær som en sammensatt gruppe, og 

uttrykker at det er vanskelig å snakke om disse elevene som en samlet enhet. De forteller at 

flere sliter med angstproblematikk eller opplever diffuse helseplager som eksempelvis vondt i 

magen og hodet. En del av elevene har også generelle lærevansker som fører til at de sliter 

med det faglige, opplever lite mestring og faller utenfor. I de sakene som omhandler alvorlig 

skolefravær, har de erfart at elever med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser er 

overrepresentert. Dette gjelder blant annet elever med autismespekterforstyrrelse, ADHD og 

tourettes. 
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 «Vi vet jo at gutter er overrepresentert i kategorien med disse vanskene her, så det er 

veldig mange gutter. Interessen er veldig ofte gaming. Det er mestringsarenaen deres 

(...) Det kunne godt sikkert vært en annen aktivitet, men nå er det gaming som er det 

store i samfunnet og ungdomskulturen» (Rådgiver, inf. 2). 

Informant 1 og 2 uttrykker at gutter er overrepresentert i sakene de jobber med som 

omhandler alvorlig skolefravær. I forbindelse med dette påpeker informantene at det store 

flertallet av disse guttene har en interesse for dataspill, og at de opplever mestring på denne 

plattformen. Informant 2 uttrykker at flere elever hadde opplevd mestring i skolen hvis man 

tok i bruk mer varierte undervisningsmetoder, og spilte på disse interessene uavhengig av hva 

det er. Hun understreker samtidig at denne effekten også kan komme gjennom andre 

interesseområder, men at majoriteten av dagens barn og unge spiller. 

4.2.2 Dataspill og mestring 

I denne delen ønsker vi å belyse om egenskaper ved dataspill kan fremme mestring hos elever 

med alvorlig skolefravær. Vi spurte informantene om viktigheten av mestring i skolen, og 

hvilke tanker de hadde om mestringsfølelse i spillbasert undervisning.  

Informant 1 trekker spesielt frem verdien dataspill kan gi som en mestringsarena for unge. 

Han påpeker at dette er spesielt viktig hvis mestringsopplevelsene på skolen uteblir.  

«Dette er en mestringsarena for mange, jeg tror at det med mestring er et 

nøkkelbegrep. Du tar noe som de føler at de kan, og bygger opp under det, og bygger 

det videre. Mange av de barna vi jobber med har ikke mange mestringsopplevelser på 

skolen. Hvis du da kan bruke noe de er god på og knytte læring til det, så er det veldig 

positivt. Da er det en høyere sannsynlighet for at de får noen gode 

læringsopplevelser» (Rådgiver, inf. 1). 

Informant 1 understreker at mestring i skolen kan gi positive læringsopplevelser, spesielt hvis 

man knytter fagstoffet opp mot elevenes egne interesser og erfaringer. Han utdyper også 

hvordan mestringsopplevelser på skolen kan gi en selvforsterkende effekt, der toleransen for 

nederlag øker. Informant 5, som selv tidligere var elev, har strevd mye med høyt fravær på 

skolen. I likhet med informant 1, vektlegger han betydningen av mestringsfølelse.  
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«Det å føle at du er god i et spill gir deg en veldig sterk mestringsfølelse, spesielt for 

meg som aldri har fått til skolen. Man blir alltid fortalt at skolen er det det viktigste, 

det betyr alt, og så lenge du kommer deg gjennom skolen kommer alt til å gå bra. Da 

er det ikke så hyggelig å være en av de som ikke får til skolen. Da blir disse små 

seirene i hverdagen inne i spillene veldig betydningsfulle, fordi da føler du på en måte 

at du fikk til noe» (Elev, inf. 5). 

Her forteller informant 5 om mangel på mestringsopplevelser i skolen, og hvordan dataspill 

ble en redning i hverdagen. Videre utdyper han hvordan spillverdenen ble en plattform hvor 

han kunne uttrykke følelser, kjenne på mestring og sosialisere seg.  

Informant 3 uttrykker hvordan mestring er et viktig element for at spillbasert undervisning 

skal fungere. Han snakker også om hvordan dataspill er designet til å veilede deg videre hvis 

du støter på problemer, og på den måten fremmer mestring.  

«(…) spillbasert undervisning spiller veldig på mestringsfølelsen og at de skal kunne 

klare det, så du slipper å bli hengende bak. Spill er jo veldig godt egnet til å hjelpe deg 

littegrann videre. Du skal aldri føle at du sitter helt fast, du skal ikke møte den 

billedlige eller bokstavelige veggen. Du skal alltid ha en eller annen måte å sparke 

deg gjennom den veggen på» (Rådgiver, inf. 3). 

Informant 3 bruker metaforen «veggen» for å illustrere det punktet hvor elevene ikke klarer å 

komme seg videre. Videre belyser informanten hvordan dataspill er godt tilpasset elever som 

har behov for ytterligere veiledning og tilrettelegging. 

«Det finnes jo spill som tilpasser seg spillerne og som hjelper deg og vinne. Disse 

elevene som gjerne trenger ekstra støtte vet om dataspill, de vet at hvis de jobber så 

får de resultater. I motsetning til på skolen hvor du jobber men føler du aldri kommer 

noen vei, fordi du må ha hjelp et eller annet sted. Her er spillene på en måte ofte 

ferdig kalibrert til å kunne hjelpe deg opp hele veien» (Rådgiver, inf. 3). 

Her understreker informant 3 hvordan spilldesign ofte er praktisk støttende. Både informant 1 

og 3 poengterer hvordan spilldesign er bygd opp for å støtte og veilede spilleren. De snakker 

om hvordan strukturen i spillene virker appellerende blant annet gjennom umiddelbar respons, 

som resulterer i at du vet hva som skal til for å komme deg videre til neste nivå. 
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Informant 1, 4 og 5 uttrykker at elevene mangler muligheten til å prøve og feile i 

skolesammenheng. De påpeker at dataspill ufarliggjør situasjoner hvor du opplever nederlag, 

og dette er et viktig element som kan forsterke elevenes mestringsfølelse. Her trekker 

informant 4 frem forskjellen mellom nederlag i dataspill og skolesituasjoner. 

« (...) det viktigste med sånne spill er at når du taper eller dør, så kan du 30 

sekunder senere være i gang med neste spill igjen, med motivasjon om å klare 

det bedre denne gangen. Dette med muligheten til å prøve og feile uten 

konsekvenser er ikke til stede i skolen» (Lærer, inf. 4). 

Her belyser informant 4 hvordan spilldesignet gir frihet til å prøve og feile uten alvorlige 

konsekvenser. I det øyeblikket du feiler får du umiddelbart muligheten til å prøve igjen. 

Informant 3 har erfart at guttene er de som virker mest interessert når spillbasert undervisning 

introduseres for en klasse, men at dette ikke nødvendigvis er tilfellet i lengden. 

«Førsteinntrykket man får er at jentene på første rad fikk panikk og guttene på 

bakerste rad ble i ekstase (...) Ved spillbasert undervisning får denne siste gruppen 

noe de er glad i og som de vet de mestrer. Det å hoppe inn i et spill er ikke vanskelig 

for de, det er helt naturlig for mange av de og da er veien til det å lære noe mye 

kortere» (Rådgiver, inf. 3). 

Informant 3 påpeker at dataspill er noe de fleste gutter har en tilknytning til og føler de 

mestrer. Informanten mener derfor at spillbasert undervisning kan gjøre læring mer oppnåelig. 

Han forteller videre at jentenes skeptiske holdning ofte forsvinner kort tid etter de har blitt 

kjent med opplegget, og mestrer dette like godt som guttene.  

«De på første rad klarer jeg veldig bra de også, de har i utgangspunktet den rette 

innstillingen, men de må lære seg noe litt nytt. Den spillbaserte 

undervisningsmodellen ekskludere i utgangspunktet ingen, den bare inkluderer en del 

ekstra» (Rådgiver, inf. 3). 

Informanten fortsetter med å poengtere at spillbasert undervisning ikke ekskluderer de som 

har mindre erfaring med dataspill. Han trekker her frem dataspillets evne til å inkludere. Han 

trekker også frem et eksempel fra da han jobbet med undervisningsmetoden i sammenheng 
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med frafallselever. Her forteller han om deres stigende livsgnist og selvtillit gjennom 

læringsopplegget.  

«Du får litt følelsen av at det fungerer når du jobber med det en stund, og du ser at det 

er flere elever som har livsgnist på slutten av dagen (...) De fikk et friområde, de fikk 

leke seg litt med den ideen rundt kunnskap, og fikk helt klart en forståelse av at de ikke 

var dumme. De hadde kanskje ikke den livsgnisten på begynnelsen av uka» (Rådgiver, 

inf. 3). 

Informant 5, som selv har deltatt i et alternativt spillbasert undervisningsopplegg, beskriver 

verdien av mestringsfølelsen han får av dataspill. 

«Når du er deppa føler du ikke at du er god i noe. Du slår deg selv ned hver eneste 

dag og tenker at du ikke får til noe, men denne ene tingen du får til i hverdagen gir 

deg en boost, og den boosten er veldig viktig. Du kommer deg liksom ikke gjennom 

livet uten noe eller noen som gir deg den boosten» (Elev, inf. 5). 

Informant 5 bruker begrepet boost, og informant 3 snakker om livsgnist. Utsagnene kan 

knyttes opp mot hverandre, og det er videre mulig å trekke linjer mellom disse begrepene og 

følelsen av mestring. I tråd med dette vektlegger informant 5 bruk av elevenes interesser. 

«(…) noe av det viktigste i skolen er å få oppmerksomheten til barna for å kunne lære 

noe. Det hjelper ikke å presse igjennom fagkunnskaper til dem på en måte som de 

aldri kommer til å huske eller tenke over fordi de har absolutt null interesse for det 

som snakkes om» (Elev, inf. 5). 

Her understreker informant 5 viktigheten med å fange elevens oppmerksomhet i 

undervisningssammenheng. Han vektlegger at læreren burde spille på elevenes interesser for å 

fremme dypere læring, i motsetning til å presentere fagstoff på en måte som elevene ikke har 

noen form for tilknytning til. 
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4.2.3 Dataspill og skolefravær 

Det neste temaet vi ønsket å utforske, var sammenhengen mellom dataspill og skolefravær, 

samt hva som var informantenes tanker og erfaringer om bruk av dataspill som et middel mot 

skolefravær. I tillegg trakk flere av informantene frem det sosiale aspektet ved dataspill. Vi 

spurte også om dataspill og medfølgende spillavhengighet kunne føre til økt skolefravær. Til 

slutt spurte vi informant 5 om sine tanker rundt fraværsgrensen i et elevperspektiv.  

Vi spurte informant 3 om han trodde at mer bruk av dataspill i undervisningen kunne 

forebygge skolefravær. Han forteller at metoden har et godt potensial for å forebygge 

skolefravær, samt hjelpe de som allerede er utenfor. Samtidig påpeker han at det alltid finnes 

unntak. 

«Hvis du ser på gjennomsnittet på elever som kommer igjennom undervisningen, så 

kan det gjennomsnittet kanskje bli litt større. Og da har du kanskje tatt med deg et par 

ekstra elever gjennom (…) At spillbasert undervisning er en faktor som hjelper for 

noen tror jeg gjerne, men at det kan stoppe alle dropouts, det tror jeg ikke. Det er også 

en fin måte å få noen inn igjen på. Det er et verktøy som læreren bør ha i sitt arsenal, 

og absolutt burde bruke det i tillegg til andre læringsmetoder» (Rådgiver, inf. 3). 

Informant 3 uttrykker at spillbasert undervisning kan være noe som øker antall fullførende 

elever, men at det ikke nødvendigvis er noe som treffer alle. Han påpeker likevel at læreren 

bør ha kjennskap til mediet. Dette samsvarer godt med informant 4 sitt utsagn. 

«Spill er ikke noe magic bullet, this is gonna save education. Men på den ene siden er 

spill blitt såpass viktig som et kulturelt medium i den samtiden som vi lever i, derfor er 

det noe som er viktig at vi bruker. På den andre siden så kan spill gi en nærhet til 

opplevelser som andre medier ikke kan på samme måte» (Lærer, inf. 4). 

Her understreker informant 4 at dataspill nødvendigvis ikke er en mirakelkur for å bekjempe 

fravær. Likevel uttrykker informanten at det er aktuelt i dagens samfunn, og poengterer at det 

kan skape en sterkere tilknytning til situasjoner enn andre medier. I forbindelse med dette 

beskriver informant 1 og 3 hvordan dataspill kan være et nyttig læringsverktøy, og påpeker at 

det er noe læreren burde kjenne til. 
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«(...) spill er jo noe som lærerne bør ha i sin verktøykasse fordi det er såpass allment 

nå. Du vil treffe mange av de elevene som kanskje kommer til å slite på ulike 

tidspunkt, du kan kanskje da få hanka dem inn. Det å kunne trekke frem sånt tror jeg 

er en veldig styrke, det er helt klart noe som kan forebygge skolefravær» (Rådgiver, 

inf. 1). 

Informant 1 understreker at undervisningsmetoden kan forebygge skolefravær hos enkelte 

elever. I tråd med dette påpeker informant 3 at det ofte er flere bakenforliggende årsaker som 

fører til alvorlig skolefravær. Det er med andre ord ikke bare tilrettelegging av 

undervisningsmetoden som må endres for å forebygge. 

«Det er veldig ofte grunner som ligger rundt, og ikke nødvendigvis direkte i 

undervisningen. Det er veldig sjeldent undervisningen eller undervisningsopplegget i 

seg selv som er problemet. Det har ofte andre faktorer som gjør at de faller ut» 

(Rådgiver, inf. 3). 

Vi spurte informant 3 om han kunne fortelle om hans erfaringer fra arbeidet med GameIT 

kurset på IKT-huset. Her brukte de spillbasert undervisning rettet mot unge voksne uten 

fullført videregående opplæring. 

 «(...) de aller fleste som fullførte kurset hadde faktisk lyst til å gå på skole igjen, de 

ville gjøre noe med livet sitt igjen. Og dette var de elevene som i utgangspunktet ikke 

gadd å stå opp om morgningen tidligere» (Rådgiver, inf. 3). 

Informant 3 forteller hvordan han så motivasjonen hos elevene vokse ettersom 

mestringsopplevelsene kom hyppigere. Etter endt kurs forteller informanten at flere av 

elevene ønsket å gjenoppta skolegangen. 

Sosialt aspekt 

Informant 4 forteller at de har et eget spillrom på skolen som har hatt en positiv innvirkning 

på blant annet fravær. Lærere kan bruke spillrommet til undervisning, men det er også åpent 

for elever i fritimer og etter skoletid to ganger i uken.  

  



 

47 

 

«Her kommer flere av de som kanskje skiller seg litt ut fra resten sammen og skaper et 

sosialt felleskap. Det har blitt en utrolig fin samlingsarena både for de elevene som 

ofte ellers ikke ville ha kommet på skolen, men også en del generelt gamerinteresserte 

elever. Det har på en måte vokst opp et sosialt miljø rundt det spillrommet som går på 

tvers av klasser og klassetrinn, som vi synes har hatt en veldig positiv effekt på frafall 

og tilstedeværelse (...) dette rommet skaper en arena for en gruppe elever som ofte har 

vanskeligheter med å finne seg en arena å høre hjemme i» (Lærer, inf. 4). 

Informant 4 uttrykker at sosial tilhørighet har en positiv effekt på elevenes tilstedeværelse. 

Han forteller videre at spill kan være et medium som skaper rammer for sosialisering og 

dermed ha en positiv effekt ved forebygging av fravær. Dette samsvarer med informant 2 sine 

erfaringer. Informanten forteller om en ung gutt med autismespekterforstyrrelse som var 

utenfor det sosiale fellesskapet, og hvordan dataspill påvirket den sosiale statusen.  

«Jeg har en elev nå som slet veldig mye sosialt, og det har vært mye utagerende 

atferd. Da Fortnite kom så ble han best i klassen i spillet, og da endret han sosial 

status i elevgruppen totalt. Han ble liksom han alle gikk til for å få råd og tips. Så det 

viser på en måte hvordan gaming begynner å bli en mer og mer akseptert 

fritidsinteresse» (Rådgiver, inf. 2). 

Her viser informant 2 hvordan dataspill er en sentral del av ungdomskulturen. Hun forteller 

om en gutt som følte seg sosialt utilpass, men som rykket opp i toppen av hierarkiet på grunn 

av dataspill. I forbindelse med dette vektlegger informant 5 betydningen av et sosialt 

fellesskap. Han forteller om utfordringene i skolehverdagen knyttet til lav følelse av 

tilhørighet.  

«(...) jeg hadde rundt 65 prosent fravær. Skole har alltid egentlig vært ganske 

vanskelig for meg. Det ble ekstra vanskelig på VGS, fordi da hadde jeg ikke noen nære 

venner jeg kunne føle meg trygg på og lene meg på. Da følte jeg meg alltid ganske 

alene i skolehverdagen. Ikke det at det var noe feil med klassekameratene mine, men 

jeg tror uansett hvor hyggelige noen er så trenger du noen å skape et felleskap med» 

(Elev, inf. 5).  

Det sosiale aspektet kommer også frem hos informant 5. Informanten forteller om 

ensomheten som møtte han i skolehverdagen og behovet for å høre til et fellesskap. Han 
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beskriver videre hvordan denne situasjonen endret seg da han begynte på Spillhuset. Dataspill 

skapte en trygg arena for sosialisering, hvor informanten utviklet vennskap både i den 

virtuelle og den virkelige verden. 

«Jeg var så innestengt en periode men det at jeg startet på Spillhuset gjorde at jeg 

klarte å snakke med folk (...) Fordi jeg har vært så isolert på fritiden og følte meg 

utenfor på skolen så har jeg ikke følt at jeg har kunnet være meg selv, og da var det 

veldig godt å komme på Spillhuset og se at det var flere som deler din passion for 

noe» (Elev, inf. 5).  

I sammenheng med dette forteller informanten at det er mulig å skape et fellesskap med de 

andre i klassen gjennom spill. Han mener også det er lettere å møte opp på skolen om man har 

noe å glede seg til, både med tanke på det sosiale og faglig interesse.  

Spillavhengighet 

Informant 1 understreker at læreren i noen tilfeller må vurdere om spill i undervisningen er 

egnet for elevene.  

«(...) enkelte elever har en problematisk spillatferd, som gjør at det å innføre spill på 

skolen ikke er en bra greie. Men det tenker jeg må være opp til den enkelte lærer å 

vurdere om det er passende å bruke det, og til hvilke temaer det er passende» 

(Rådgiver, inf. 1). 

Informant 1 uttrykker at spillbasert undervisning ikke er passer for elever med problematisk 

spillatferd. Han legger ved at i slike tilfeller, må læreren gjøre en vurdering på om dette er 

fordelaktig for eleven eller ikke. Informant 1 beskriver hvordan spilling kan brukes som en 

mestringsstrategi for å blant annet dempe negative følelser. Informanten påpeker imidlertid at 

dataspill ikke nødvendigvis alltid fungerer som en vellykket mestringsstrategi. 

«Avhengighetsskapende ting blir ofte brukt som en mestringsstrategi eller flukt, og her 

kan vi se paralleller til spill. Vi har ganske mange ungdommer som forteller at spill 

roer dem ned. Har de et høyt stressnivå, mye uro og angst, så kan de gå inn i 

spillverden. Dette fikser det ikke permanent, men du får denne flukten. Det er trygt, du 

opplever mestring, du får tilbakemeldinger hele tiden, dopaminproduksjonen øker. 
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Men det er tilfeller hvor man tar disse mestringsstrategiene for langt» (Rådgiver, inf. 

1). 

Her uttrykker informant 1 at dataspill kan fungere som en flukt i hverdagen for mange elever. 

Videre påpeker han at dersom dette blir en avhengighet, kan spillingen ta overhånd og dermed 

gå ut over andre områder i livet. I forbindelse med dette forteller informant 4 om sine egne 

observasjoner i klasserommet. 

«Jeg har hatt flere elever opp gjennom som jeg vet har hatt både høyt skolefravær, og 

til en mye større grad elever som møter uforberedt til timen uten å ha sovet så mye 

som de burde, fordi at de sitter oppe og spiller. Men spørsmålet her er jo i hvilken 

grad det er gamingen i seg selv som fører til skolefravær, eller om det er noe annet 

som fører til at noen føler de må spille åtte timer med Fortnite hver eneste kveld» 

(Lærer, inf. 4)  

Informant 4 har i noen tilfeller sett at overdreven spilling på fritiden kan føre til mangel på 

søvn og forberedelser til timen. Han setter spørsmålstegn ved om dataspill i seg selv fører til 

skolefravær, og heller mer mot andre årsakssammenhenger.  

Informant 5 belyser problematikken rundt den lavt oppfattede verdien dataspill har som en 

fritidsinteresse, sett opp mot for eksempel fotball. Han forteller at det er like dumt å bedrive 

andre ting til langt på natt før en skoledag, men at dataspill ofte blir slått hardest ned på 

dersom det opptar mye tid.  

«Det er dumt at kid’en din spiller til rundt to på natta, men det er også dumt at han 

spiller tuba til to på natta» (Elev, inf. 5). 

Her setter informanten ting litt på spissen, da han plasserer overdreven spilling og tuba i 

samme kategori. Han forteller at et usunt forhold til begge aktivitetene kan resultere i 

problemer. I forbindelse med dette forteller informant 1 om sine erfaringer med elever som 

har problemer med skolefravær og spilleavhengighet. Han understreker at det ikke er spillet 

alene som gjør elevene avhengig, men at det ofte er andre bakenforliggende årsaker. 
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«Problemspillerene utvikler ofte patologisk spillatferd hvor du føler at dette må du, 

det holder deg oppe om natten, du dropper det sosiale, du dropper skolen. Jeg tror 

ikke det er særlig fruktbart å tenke seg at dette kommer på grunn av spillene (...) Det 

kan være noe i spill som fanger deg inn, men det er ikke tilfeldig hvem som blir 

avhengige av noe. Det er gjerne de som er på utsiden allerede. Det er derfor viktig å 

behandle spillavhengighet som et symptom og mindre som selve årsaken i seg selv» 

(Rådgiver, inf. 1) 

Informant 1 anerkjenner at dataspill kan inneholde vanedannende elementer som i noen 

tilfeller kan frembringe avhengighet. Han påpeker videre at elevene som blir avhengig av 

dataspill sjeldent var sosialt inkludert og faglig vellykkede i utgangspunktet. I forbindelse 

med dette spurte vi informant 5 om han trodde at dataspill kunne føre til skolefravær.  

«Det er ikke et ønske at de blir hjemme, men de er hjemme på grunn av en vanskelig 

grunn. Jeg tenker at mental helse er en like god grunn til å bli hjemme som fysisk 

helse (...) Det var mange dager jeg var hjemme, hvor alt jeg gjorde var å ligge i senga 

og gråte. Det var ikke alle dager jeg orket å game. Så det blir også helt feil å si at man 

er hjemme fordi man gamer» (Elev, inf. 5).  

Informant 5 understreker at ingen elever egentlig ønsker å være hjemme fra skolen, og at 

dataspill ikke er grunnen til skolefraværet. Dette samsvarer godt med informant 1 sitt utsagn. 

«Jeg tror uansett at det er veldig få ungdommer som hvis de får valget om å ha det 

greit på skolen, være sammen med jevnaldrende og vennene sine, ville valgt å sitte i 

lange perioder helt for seg selv å spilt spill» (Rådgiver, inf. 1) 

Her trekker informant 1 frem at elever som trives sosialt og faglig, ikke ønsker å være borte 

fra skolen over lengre tidsperioder på grunnet dataspill. 

Fraværsgrensen 

Vi spurte informant 5 videre om hva han mener om fraværsgrensen. Han uttrykker at han har 

et problem med å notere mennesker som statistikk, ettersom det kan gi et feilaktig bilde. 

Informanten snakker om hvorfor han mener fraværsgrensen ikke fungerer for alle.  
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«Fraværsgrensen hjelper de det var ment å hjelpe, men den overser en hel gjeng (...) 

Men hva med alle de du mister som innerst inne har viljen og kunnskapen til å gjøre 

noe for samfunnet?» (Elev, inf. 5).  

Informanten utdyper videre hvordan fraværsgrensen kan virke mot sin hensikt i tilfeller hvor 

elevene sliter med høyt skolefravær. 

«Skolen funker for folk flest, men jeg er ikke folk flest (…) Man ser ikke det mentale 

stresset det gir folk i hverdagen når de må skynde seg til legen for å få legeerklæring, 

eller det presset det setter på folk som uansett har 50 prosent fravær sånn som meg. 

Hvis 10 prosent fravær er standarden, hvis det er noe alle skal klare, så gir ikke med 

meg noe mer håp om at jeg er normal nok» (Elev, inf. 5). 

Her beskriver informant 5 hvilket press fraværsgrensen kan gi elever med høyt skolefravær. 

Han spesifiserer at fraværsgrensen har fått mange av elevene med unødvendig fravær og 

skulk til å anstrenge seg mer. Samtidig står det igjen en gruppe som nå i større grad kjenner at 

de ikke strekker til samfunnets krav og forventninger.  

4.2.4 Autonomi og interaktivitet 

Flere av informantene vektlegger autonomi og interaktivitet som en viktig og unik del av 

dataspillets oppbygging. Ved bruk at dataspill får eleven muligheten til å reflektere over valg 

og kjenne på konsekvensene. De konstruerer aktivt sin egen læring på en annen måte enn ved 

bruk av andre tradisjonelle læringsverktøy eller medier. 

«Spill byr jo på rike opplevelser hvor spilleren får en nærere tilknytning og relasjon til 

innholdet enn man gjør til en bok eller annet media, fordi man selv er en redaktør (…) 

Der hvor spill skiller seg fra alle disse andre mediene er i interaktiviteten. De valgene 

elevene tar gjør de mer ansvarlige for det som skjer, og det skaper en større nærhet til 

det lærestoffet eller de situasjonene som spillet illustrerer» (Lærer, inf. 4). 

Informant 4 trekker frem hvordan dataspill på flere områder overgår andre medier. I 

spillverdenen har man selv mulighet til å være sin egen redaktør og stå ansvarlig for 

eventuelle valg og konsekvenser. Dette er noe han mener gir en større nærhet til innholdet. 

Dette er Informant 1 også vektlegger.  
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«Det gir deg mange innfallsvinkler til historier som jeg tror at flere kan nyttiggjøre 

seg av enn en mer tradisjonell tekst (…) Du får det visuelle, det auditive, gjerne med 

tekst, filmsnutter og så videre. Det er en ide om å fortelle eller gi et eierskap til en 

historie. Det at du er en aktiv deltager av dette, det gjør jo at det vil føles nærmere på 

en eller annen måte» (Rådgiver, inf. 1) 

Informant 1 trekker frem hvordan dataspill kan gi rikere opplevelser av historier ved bruk av 

virkemidler som trigger flere av sansene. Han uttrykker at måten dataspill kan formidle på 

kan skape større nærhet til det som skal læres. Informant 1 forteller videre hvordan dataspill 

som medium kan bidra til et bredt spekter av følelser og inntrykk. Han mener spill tilbyr noe 

unikt grunnet muligheter for aktiv deltakelse.  

«Det er ganske vanskelig å komme seg dit, hvor det du gjør faktisk får en konsekvens. 

Altså du kan se en film som handler om det, som gir et ganske riktig inntrykk, men du 

vil nok ikke få det samme eierskapet til det, de samme følelsesmessige reaksjonene. 

Der tror jeg at spill har noe helt eget som veldig få andre medier egentlig har» 

(Rådgiver, inf. 1). 

Informant 1 utdyper i denne sammenheng hvordan dataspill er et velegnet verktøy for å 

frembringe diskusjon refleksjon i klasserommet. Han trekker spesielt frem hvordan det kan 

være en inngang for samtaler rundt kontroversielle temaer og problemstillinger, som 

eksempelvis liv og død.  

Informant 5 belyser forskjellen mellom bøker og dataspill. Han påpeker at interaktiviteten og 

mulighetene til å påvirke utfall i dataspill muligens kan føre til et større læringsutbytte. 

«Du lever jo deg inn i verden i både bøker og spill. I spill tar du i tillegg ikke bare 

imot informasjon men du kan ha noe å si. En bok kommer til ende på samme måte 

uansett hvor mange ganger du leser den, men spill kan gjøres på så mange ulike måter 

og muligens lære mer av» (Elev, inf. 5). 

Her beskriver informant 5 hvordan autonomi gjør at eleven ikke bare er en passiv mottaker av 

informasjon, men blir aktiv i sin egen læringsprosess. Han forteller at både spill og bøker 

foregår i en fiktiv verden, men at muligheten til å faktisk påvirke utfallet av en historie er 

unikt ved dataspillene. 
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4.2.5 Pedagogiske spill og underholdningsspill 

Under intervjuene nevner flere av informantene forskjeller mellom pedagogiske spill laget 

spesifikt for undervisning, og underholdningsspill beregnet for det kommersielle markedet. 

Informantene har generelt mest erfaring med bruken av underholdningsspill, og hadde derfor 

mest å bidra med på dette punktet.  

Informant 5 påpeker at pedagogiske spill er godt tilpasset yngre elever, men at elever anser de 

som mindre interessante mot slutten av barneskolen. Dette samsvarer med det informant 1 

forteller. Han har sett mest bruk av de pedagogiske spillene på lavere trinn i grunnskolen. Her 

dreier det seg for det meste om spill som baserer seg på drill og repetisjon. Han påpeker at det 

kan være nyttig i fag som er regelbasert og krever mye mengdetrening, som for eksempel 

grunnleggende kunnskap i matematikk eller språkfag. Slike spill kan gjøre automatisering mer 

underholdene og motiverende for elevene. Til tross for at pedagogiske spill kan brukes som et 

effektivt verktøy, har informanten spesielt et kriterium han mener bør være på plass for at 

spillene skal ha en god læringseffekt. 

«Jeg har ikke så veldig troen på at du kan sette en elev foran et pedagogisk spill og 

tenke at de lærer så mye av det alene. Du har jo en del studier hvor du ser at de ikke 

skaper den overføringen av seg selv, de skaper ikke den forståelsen av seg selv. Men 

der du har en lærer som er dyktig til å vise dem hva de har lært og hvordan de kan 

bruke dette i andre sammenhenger, så er det en veldig god måte å bruke spill på» 

(Rådgiver, inf. 1). 

Her vektlegger informant 1 lærerens ansvar med å hjelpe elevene til å forstå hva de har lært i 

spillet, og hvordan denne kunnskapen kan overføres til andre kontekster.  

Ifølge informant 2 er pedagogiske spill utviklet spesielt med tanke på undervisning, og har 

relevante læringsmål som kan knyttes til kompetansemålene. Informanten forteller at hun har 

jobbet med flere saker hvor elever har mislikt de pedagogiske spillene, men gjort store 

fremskritt med bruk av underholdningsspill. Videre forteller hun at pedagogiske spill ofte kan 

anses som kjedelige, mens underholdningsspill er noe mange spiller selv og har glede av på 

fritiden. Det treffer riktignok ikke eleven i alle tilfeller.  
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«Man må på en måte vite at det ikke nødvendigvis er inngangen til alle selv om de er 

en gamer. Det er jo noen som er opptatt av å skille mellom skole og fritid også (...) de 

elevene vi jobber med er veldig vare for å skille seg ut. Når plutselig en lærer skal 

prøve seg på gaming, så merker de kanskje ugler i mosen og ønsker de ikke inn på den 

arenaen. Det er den eneste arenaen de har» (Rådgiver, inf. 2) 

Informant 2 uttrykker her at noen elever ønsker å holde skole og fritid adskilt. Hun trekker 

også frem at elevene ofte ikke ønsker å avvike fra normalen, og dermed ikke ønsker å skille 

seg ut som en storspiller. I sammenheng med dette gir informanten et eksempel fra en 

tidligere sak hun har jobbet med. Denne eleven hadde dataspill som interesse. Han hadde vært 

borte fra skolen over lengre perioder og blitt mer og mer isolert. Han gikk på en alternativ 

skole, og lærerne prøvde å bruke spill for å bygge en relasjon og få han tilbake på skolen. 

Dette førte til at eleven ble enda mer isolert og ikke ønsket mer kontakt. Eleven hadde blant 

annet hemmelig nickname på spillplattformene sine og var redd for at noen på skolen skulle 

vite at det var ham. 

Vi spurte informant 4 om utfordringer ved spillbasert undervisning. Han bruker selv 

underholdningsspill i klasserommet, og trekker frem begrensninger ved bruk av dette. 

Informanten forteller at det for eksempel er et problem å fremskaffe lisensrettigheter. 

Installasjon av dataspill på elevenes datamaskiner kan også være en tidkrevende prosess, 

dessuten kan problemer med hardware og software oppstå.  

Informant 1 påpeker også utfordringer ved bruk av underholdningsspill i skolesammenheng. 

Han forteller at målene i selve spillene i noen tilfeller kan overskygge kompetansemålene som 

blir gitt av læreren. 

«(...) spillene har sine egne mål, de kan ligge ganske langt fra læringsmålene. Der er 

du igjen inne på lærerens sitt ansvar for å skape en bro. En fare er at enkelte elever 

henger seg opp i spillets mål, og for dem blir det førende. Sånn er jo spillet laget, så 

det er jo ikke så rart at det kan skje fra tid til annen» (Rådgiver, inf. 1). 

Her forteller informant 1 om motstridende mål ved bruk av underholdningsspill i skolen. Det 

er en av utfordringene om man vil bruke et spill om ikke er utviklet for undervisning, men 

samtidig har et mer motiverende og spennende innhold. Læreren må være en brobygger i 

skillet der dataspillet går fra ren moro, til dypere læring.  
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4.2.6 Fagspesifikke og generiske ferdigheter 

Vi spurte noen av informantene om hvilke ferdigheter og kunnskaper de tror man kan 

opparbeide seg gjennom spillbasert undervisning. Her trekkes det frem både fagspesifikke og 

generiske ferdigheter.  

Informant 3 begynner med å fortelle at dataspill er en god arena med mange muligheter for å 

utvikle ferdigheter. Her vektlegger informanten underholdningsspill. Han trekker spesielt 

frem generiske ferdigheter, noe han omtaler som soft skills.  

«Vi er på vei inn i Fagfornyelsen nå og vi snakker veldig mye om soft skills. Det er 

ferdigheter som ikke nødvendigvis er definerbare. Man snakker da gjerne om 

kommunikasjon, kollaborasjon, kreativitet, kritisk tenking. Alle disse har man gode 

muligheter til å skape når man bruker dataspill» (Rådgiver, inf. 3). 

Informant 3 trekker her frem betydningen av generiske ferdigheter innenfor Fagfornyelsen. 

Han forteller videre at arbeidstakerne i dagens arbeidsmarked trenger ansatte med disse 

ferdighetene. De skal kunne tenke kritisk, jobbe i teams, og komme opp med nye og kreative 

løsninger på problemer. I forbindelse med de generiske ferdighetene, trekker informant 5 frem 

hvordan han har utviklet ulike ferdigheter gjennom dataspill. 

«Spill har også lært meg mye om samarbeid og kommunikasjon. I noen spill må du 

arbeide skikkelig hardt sammen for å kunne utføre en oppgave som et lag. Det hjelper 

ikke å være helten i midten som gjør alt selv. Samtidig læres også lederegenskaper da 

du noen ganger må ta ansvar og sørge for at laget gjennomfører det de trenger å 

gjøre» (Elev, inf. 5). 

Informanten forteller hvordan hans evner til samarbeid, kommunikasjon og lederegenskaper 

har forbedret seg etter han begynte å spille dataspill. Han trekker også frem at han har utviklet 

bedre fagspesifikke ferdigheter som for eksempel engelsk. 

«Jeg kunne ha en samtale på engelsk med noen lenge før mange av de andre i klassen. 

Selv om de kanskje skrev grammatikk bedre, så er det viktigste for meg med språket å 

kunne snakke med noen» (Elev, inf. 5). 

Gjennom kommunikasjon med andre spillere fra hele verden har informant 5 forbedret sine 

muntlige engelskferdigheter. Han trekker frem at han på grunn av dataspill var tidlig ute med 
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å kunne føre en samtale på språket. Informanten forteller også at han etterhvert forandret 

språkinnstillingene fra norsk til engelsk. Slik lærte han flere engelske ord og uttrykk. 

Informant 5 har utviklet fagspesifikke ferdigheter ved bruk av dataspillet Europa Universalis. 

Spillet går ut på at du skal kontrollere en nasjon og ekspandere med bruk av militærmakt, 

diplomati og kolonialisering. Gjennom spillet har han lært om historie, ulike kulturer og 

samfunn, samtidig som han har lært geografi. Nå vet han for eksempel hvor alle landene i 

Europa ligger. 

4.2.7 Lærerrollen 

Vi spurte informantene om hva de tenkte om lærerens rolle i spillbasert undervisning. Vi 

ønsket å undersøke eventuelle utfordringer informantene mente læreren kunne støte på i 

praksis, samt holdninger rundt bruk av dataspill som læringsverktøy. 

Informant 3 forteller at han ikke tror bruk av dataspill i seg selv nødvendigvis fører til et 

læringsutbytte. Han vektlegger læreren som en sentral nøkkelfaktor. Videre forteller han at 

spillbasert undervisning ikke trenger å være et stort skifte for læreren. 

«Klasseledelsen gjøres ofte på samme måte, og forandrer egentlig overraskende lite. 

Man utvider lærerens muligheter. Man setter det i en litt annen kontekst, men hvordan 

man gjør undervisningen er i mange tilfeller veldig likt» (Rådgiver, inf. 3). 

Informant 3 forteller videre at læreren ikke behøver noen spesielle forkunnskaper innen 

dataspill for å ta det i bruk, men at forutsetningen heller er at de kan faget sitt godt. De må ha 

et godt nivå av innsikt i hva de ønsker å oppnå med undervisningen og kunne overføre dette 

til spillet. På en annen side understreker informant 4 at læreren må være mer fleksibel og at de 

fleste spillopplegg krever mer forberedelser. Han belyser utfordringen ved at elevene ofte kan 

ha gjort seg ulike erfaringer i løpet av spillopplegget, og ikke nødvendigvis de samme 

opplevelsene som læreren hadde forberedt seg på. 

«Når du leser en bok, så kan man lage konkrete oppgaver for eksempel mellom 

kapittel 4 til 8, da er det bestemte oppgaver de skal jobbe med. Men med spill så er det 

for det første ikke sikkert at alle vil være gjennom alle de samme situasjonene, og for 

det andre kan det hende de har vært gjennom alt men til ulike tider» (Lærer, inf. 4) 
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Her trekker informant 4 frem en kontrast mellom arbeidsmetodene i spillbasert undervisning 

og tradisjonell undervisning. Informant 2 vektlegger også forberedelser fra læreren sin side 

ved spillbasert undervisning. Hun påpeker at læreren bør sette seg inn i hva det konkrete 

spillet er, og vurdere hvordan det kan knyttes til fag og ferdigheter. 

«Det er jo ikke bare å sette inn en Playstation og spille for å ha det gøy, men det må jo 

settes inn i en læringskontekst, og for å gjøre det så må du tenke noe om 

overførbarheten fra spillet til læring» (Rådgiver, inf. 2). 

Informant 2 trekker frem at spillingen ikke bør foregå uten en faglig intensjon. I likhet med 

informant 2, uttrykker informant 1 og 3 at læreren i denne sammenheng må knytte dataspillet 

opp mot læringsmål. Informant 1 påpeker at det er mulig å opparbeide seg noen ferdigheter og 

kunnskaper gjennom spill, men tror ikke at dette automatisk overføres til andre situasjoner. 

Her referer informanten spesielt til de pedagogiske spillene. 

«Du har læreren som på en måte rammer det inn, som bør knytte det til 

kompetansemål. Dette gjør læringen synlig for elevene. Altså at de faktisk må sette ord 

på hva de har lært, og at elevene forhåpentligvis kan overføre dette til andre 

situasjoner, og gjenkjenne andre situasjoner som ligner på det de har vært borti» 

(Rådgiver, inf. 1). 

Informant 1 vektlegger lærerens rolle når det kommer til overføring av elevenes kunnskap og 

erfaringer fra dataspill. Han forteller at læreren må tydeliggjøre hva elevene skal lære i løpet 

av økten, og hvordan dette kan brukes i andre situasjoner utenfor spillet. 

Vi spurte informantene om hva de anså som utfordrende med spillbasert undervisning. 

Informant 4 trekker frem mangelen på læreres kunnskap rundt hva et dataspill egentlig kan 

være og hvordan det kan brukes. 

«Det største problemet er læreres kompetanse på spill. Det handler både om læreres 

grunnforståelse for hva et spill er og kan være for noe. Hvis man tror at et spill bare 

er Fortnite, Mario og Candy Crush, så kan det være veldig vanskelig å forestille seg 

at spill kan være litteratur, at spill være de kraftfulle mediene. Man bør også ha en 

bevissthet i forhold til hvordan man kan arbeide pedagogisk og didaktisk med spill» 

(Lærer, inf. 4) 
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Her påpeker informant 4 viktigheten av en grunnleggende forståelse av dataspill og innsikt i 

potensialet det kan ha i undervisningen. Han understreker at manglende erfaring og 

kompetanse kan være en utfordring for læreren. Rådgiver 1 forteller også om lærerens 

manglende erfaring med dataspill. 

«Men det jeg ser er at lærere vet veldig lite om spill, de vet lite om spillkultur, de vet 

ikke hva eleven i klassen spiller, selvfølgelig med noen unntak. Hvis de plukker opp 

navn og uttrykk fra barna vil det som oftest ikke feste seg, fordi de mangler knagger å 

henge det på. Om de vet navnet er det ikke ofte de vet hvordan det ser ut eller hva man 

gjør der» (Rådgiver, inf. 1). 

Informant 1 uttrykker at lærere bør ha en viss kunnskap om dataspill ettersom det er en sentral 

del av ungdomskulturen. Informant 2 ser også på manglende grunnforståelse som en 

utfordring. Hun arbeider som rådgiver og har ved flere anledninger foreslått dataspill som et 

mulig tiltak hos elever med høyt skolefravær. I forbindelse med dette har hun opplevd 

motstand fra lærere, blant annet grunnet manglende erfaring og kunnskap om spillmediet. 

«Jeg tror veldig mange synes det er vanskelig fordi de kjenner ikke til den arenaen i 

det hele tatt, som generelt er et problem at voksne ikke gjør i samfunnet vårt. Jeg tror 

de synes det er fremmed og det er ofte jeg møter mye motstand» (Rådgiver, inf. 2) 

Informant 2 uttrykker forståelse rundt denne skepsisen. Hun utdyper at flere lærere kan se på 

dataspill som et fremmed verktøy, hvor elevene er de som sitter på den største kompetansen.  

I forbindelse med dette forteller informanten at hun har forsøkt å introdusere andre typer spill 

enn de elevene har kjennskap til fra før. På denne måten kan læreren sette seg inn i spillet på 

forhånd før det presenteres for elevene, og muligens føle seg mer komfortable.  

Informant 3 trekker frem hvordan dataspill er et medium som er lett å forholde seg til for både 

lærere og elever. Videre forteller han at spillbasert undervisning lar elevene utgjøre en viktig 

rolle i sin egen læringsprosess. 

«Vanligvis er elevene i lærerens klasserom, og da ender det jo gjerne opp med at 

læreren har alle fordeler (…) Det er litt annerledes når man inkluderer spill i 

undervisningen. Da er det elevenes lekeplass, der de får lov til å være sjef. Elevene får 

en helt annen mulighet til å være del av sin egen læring» (Rådgiver, inf. 3). 
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Informant 3 uttrykker at dataspill er spesielt godt egnet for elevene, da undervisningen foregår 

mer på deres premisser. Vi spurte informant 4 om hans tanker rundt elevenes erfaringer med 

dataspill, sammenlignet med lærerens eventuelt manglende kunnskap på feltet. 

«Det er ganske mange lærere som er ukomfortable i den situasjonen, hvor elevene kan 

noe bedre enn deg. Løsningen på det er at lærerne må ta seg litt mer uhøytidelig. Vi 

kan ikke vite alt hele tiden og det er også greit elevene våre vet (…) Nå er det jo ikke 

sånn lenger at det er læreren som skal ha ansvaret med å være det ultimate orakelet 

på all verdens sannhet» (Lærer, inf. 4). 

Informant 4 forteller at flere lærere kan se på tapet av kontroll som ubehagelig, og 

understreker at mange lærere har behov for oversikt over det som gjøres i klasserommet. Bruk 

av dataspill i undervisningen kan virke ukjent for noen, og her må læreren slippe mye mer 

denne kontrollen enn vanlig. I sammenheng med dette uttrykker informant 5 at han skulle 

ønske flere lærere utfordret sin egen komfortsone, ved å bli involvert på ungdommenes 

arenaer. 

«Ungdommer som fra før er så sårbare må alltid ut av sin komfortsone, og bruke 

verktøy og midler som de ikke er komfortable med fordi det er lett for læreren. Jeg 

synes det er viktig at en som har tatt en ganske lang utdanning, og som har jobbet 

ganske lenge i skolen skal kunne klare å gå utenfor sine komfortsoner» (Elev, inf. 5). 

I forbindelse med dette forteller informant 5 at lærerne på Spillhuset lastet ned Discord som et 

alternativ til læringsplattformen Itslearning. Discord er en kommunikasjonstjeneste som blir 

mye brukt av ungdom med interesse rundt dataspill. Informanten forteller at 

kommunikasjonen ble mer uformell og terskelen for å ta kontakt ble lavere. Dette gjorde at 

eleven følte seg tryggere. 

Informant 1 og 4 trekker frem flere utfordringer med spillbasert undervisning i sammenheng 

med lærerens rolle når teknologien svikter.  

«(...) veldig mange er skeptiske fordi de er bekymret for det tekniske. Selv om 

strømmen og internett ryker kan vi fortsatt lese hvis vi har boken i papirformat. Det 

øyeblikket et eller annet teknisk glipper med spillene så er lærerne mye mer sårbare» 

(Lærer, inf. 4). 
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Informant 4 forteller hvilke andre utfordringer lærerne kan møte i spillbasert undervisning 

som kan skape usikkerhet. Informant 1 trekker frem flere tekniske utfordringer, som for 

eksempel at brannmuren på skolenettverket hindrer nedlastinger. Han tror at dataspill hadde 

vært mer brukt i skolesammenheng om systemene var bedre tilrettelagt, og hvis lærerne fikk 

opplæring i mulighetene som ligger i spillmediet.  

4.3 Hovedfunn 

Datamaterialet er omfattende, og det er derfor hensiktsmessig å gi et kort sammendrag av de 

viktigste funnene før vi går videre til diskusjonsdelen i neste kapittel. Våre hovedfunn baserer 

seg utvalgets erfaringer og kunnskap rundt spillbasert undervisning og skolefravær. Vi ser 

verden gjennom deres øyne og forholder oss til hvordan de formilder sine opplevelser. Vi har 

valgt ut fire funn vi ser på spesielt viktige i oppgaven. Hovedfunnene vil også være med å 

utgjøre deler av den kommende diskusjonen.  

Elever med alvorlig skolefravær er en sammensatt gruppe, der dataspill kan 

være en felles interesse 

Alvorlig skolefravær skyldes varierende årsakssammenhenger, og det er ikke mulig å 

konstatere at noen spesifikke tiltak fungerer for alle. Denne gruppen vil kanskje ha like mange 

likhetstrekk som de er ulike. De elevene dette gjelder kan ha vansker innenfor et bredt spekter 

av ulike helseplager, som igjen resulterer i utfordringer med oppmøte på skolen. Mange kan 

slite psykisk og ha lav mestringstro, blant annet på grunn av mangel på mestring. Samtidig 

kan vi se en tydelig kjønnsforskjell som en mulig fellesnevner, der guttene er 

overrepresentert. Dermed kan vi trekke en linje over til spilluniverset, som ifølge statistikken 

vil favne rundt 96 prosent av disse guttene.  
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Mestringsopplevelser i spillbasert undervisning kan bidra til å forebygge 

skolefravær, men ikke for alle 

Informantene stilte seg skeptisk til at spillbasert undervisning alene er løsningen på 

fraværsproblematikken. Likevel var det en enighet om at om dataspill som læringsverktøy 

kunne legge til rette for mestring hos en rekke elever. Flere av informantene snakker om 

hvordan elevens interesser og erfaringer bør knyttes opp mot undervisningen. Uavhengig av 

hva disse interessene er, kan det skape et engasjement og fremme et mestringsorientert miljø 

med gode læringsopplevelser. Dataspill er en interessere som favner majoriteten av dagens 

barn og unge, spesielt gutter. Det utgjør for mange en mestringsarena, også for de som sliter 

med alvorlig skolefravær og frafall. Noen elever kan se på den virtuelle verdenen som en flukt 

fra virkeligheten og bruke spilling som en mestringsstrategi til å koble av. I noen tilfeller kan 

dette gå for langt, og eleven kan utvikle en problematisk spillatferd.  

Egenskaper i dataspill kan fremme mestring  

Dataene viser at spillbasert undervisning kan skape engasjement hos barn og unge, grunnet 

blant annet stor interesse for dataspill. Men informantene påpeker også flere andre egenskaper 

ved dataspill som kan brukes til å legge til rette for mestring og læring. Blant annet belyses 

dataspillets evne til å tilpasse eller veilede eleven gjennom oppgaver, slik at de ikke «møter 

veggen». Interaktiviteten i dataspill ser ut til å være et punkt som opptar flere av 

informantene. Her trekker flere frem hvordan elevene er aktive deltakere av sin egen 

kunnskap, og hvordan de rike opplevelsene kan gi eleven en større nærhet til innholdet. I den 

sammenheng utdypes det at dataspill også kan gi en større grad av følelsesmessige reaksjoner 

og eierskap enn andre medier. Mulighetene til å påvirke utfall i spillene også noe flere av 

informantene vektlegger som verdifullt. Elevene kan få en større ansvarsfølelse til 

beslutningene og kjenne eventuelle konsekvenser. I forbindelse med dette uttrykker mange av 

informantene at muligheten til å prøve og feile uten alvorlige konsekvenser, i større grad er 

tilstede i dataspill enn i skolen.  
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Læreren har en sentral rolle i spillbasert undervisning 

Et overtall av informantene enes om at læringsutbytte ikke blir optimalt ved bruk av dataspill 

uten instruksjoner eller veiledning fra en lærer. De vektlegger at læreren må hjelpe elevene 

med å overføre ferdighetene og kunnskapene elevene tilegner seg i spillet, over til andre 

sammenhenger. Det trekkes også frem hvordan ferdigheter kan læres uten en slik instruktør. 

Noen av informantene påpeker at læreren ikke trenger spesielt mye erfaring innenfor dataspill 

for å bruke det i undervisningssammenheng. De mener imidlertid at det kreves et godt nivå av 

innsikt i hva du ønsker å oppnå med undervisningen. Andre mener at det kreves god 

forberedelse og kjennskap til spillet. Lærerens manglende grunnforståelse og en eventuell 

følelse av tap av kontroll, blir trukket frem som en utfordring ved spillbasert undervisning. 

Dataene viser også at læreren bør være forberedt på mulige tekniske problemer. 
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5 Diskusjon 

I følgende del utdyper vi hovedfunnene fra dataanalysen, og diskuterer deres betydning 

sammenheng med teori og litteratur på feltet. Hovedfunnene fungerer som en ramme for 

diskusjonsdelen og belyser forskningsspørsmålene og problemstillingen. Vi konsentrerer oss 

om elever med alvorlig skolefravær, og om mestringsopplevelser i spillbasert undervisning. 

Videre diskuterer vi hvilke egenskaper ved dataspill som kan fremme mestring, og hva som er 

lærerens rolle i spillbasert undervisning.  

5.1 Elever med alvorlig skolefravær  

Funn fra både litteraturen og datamaterialet viser at alvorlig skolefravær sjeldent kan forklares 

av en enkelt grunn. Det dreier seg heller om en rekke individuelle faktorer som ofte har 

utviklet seg over en lengre tidsperiode. Informant 1 og 2 forteller at disse elevene ofte er så 

forskjellige at man egentlig ikke kan snakke om de som en samlet gruppe. De trekker frem 

utfordringer knyttet til psykiske lidelser, diffuse helseplager, lærevansker og 

utviklingsforstyrrelser. Dette er noe som støttes opp i Havik (2018) og Olsen & Holmen 

(2018). På bakgrunn av dette kan vi trekke en slutning rundt kompleksiteten av gruppen, men 

finnes det til tross for dette en fellesnevner for majoriteten? 

Gutter har generelt lavere skoleprestasjoner, og er det kjønnet som i størst grad preger 

fraværsstatistikken (Kunnskapsdepartementet, 2019; Frønes & Strømme, 2014). Gutter er 

også overrepresentert i risikogrupper hvor fravær er et utbredt fenomen. Blant elever som 

kvalifiseres til å få spesialpedagogisk støtte, kan vi se at andelen gutter er nærmere 70 prosent 

(Utdanningsdirektoratet, 2018). Vi kan spørre oss om hva som gjør at det er overtall av gutter 

som faller utenfor skolen og generelt presterer lavere enn jentene. Flere jenter enn gutter 

engasjerer seg i arbeid som er relatert til skolen grunnet indre motivasjon. Disse forskjellene 

kan påvirke hvilke ferdigheter som gutter og jenter opparbeider seg 

(Kunnskapsdepartementet, 2019).  
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På bakgrunn av kjønnsperspektivet, kan vi si at gruppen som faller utenfor også i stor grad 

sammenfaller med gruppen som er interessert i dataspill. Av dette følger det at spillbasert 

undervisning er et grep som kan fungere særlig godt for elever som står i fare for, og har falt 

utenfor skolen. På en annen side har vi kun primærdata fra en elev, som i teorien kan være 

like ulik alle andre med alvorlig skolefravær. Vi kan derfor ikke uttale oss sikkert om dataspill 

favner alle innenfor denne gruppen. Vi kan derimot høre på erfaringene fra de fire 

fagpersonene som utgjør resten av utvalget vårt, samt studier som tyder på at dataspill kan 

fungerer godt for disse elevene. 

5.2 Mestringsopplevelser i spillbasert 

undervisning 

Interesser i skolen  

Informantene understreker at dataspill utgjør en mestringsarena for mange barn og unge, 

spesielt blant elever med alvorlig skolefravær. Informant 4 trekker frem at dataspill kan skape 

en felles plattform for elever som ofte har vanskeligheter med å finne seg til rette. Hele 96 

prosent av unge gutter og 63 prosent av jenter spiller dataspill regelmessig (Medietilsynet, 

2016). Informant 2 fremhever i forbindelse med dette at varierte undervisningsmetoder som 

spiller på elevenes interesser, vil fremme mestring i større grad. Det har vært en økende 

interesse for bruken av spillmediet som læringsverktøy de siste årene, og potensialet som 

ligger i dataspill fortsetter å utvikle seg i takt med teknologien (Whitton, 2007). Dette betyr at 

dataspill er et utbredt interesseområde som også favner elever med alvorlig skolefravær. Barn 

og ungdom bruker som sagt mye tid på dataspill utenfor klasserommet, og flere er kanskje av 

den oppfatningen at dette holder. For noen kan det kanskje virke lite hensiktsmessig å skulle 

blande dette inn i en skolesammenheng også. Likevel trekker informantene våre frem 

fordelene ved å integrere elevens interesser i undervisningen, og uttrykker at spillbasert 

undervisning kan ha et potensial i arbeidet med forebygging av alvorlig skolefravær.  
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Mangel på interesse er ifølge Manger & Wormnes (2015) en sentral faktor som opprettholder 

lav motivasjon. I Markussen og Seland (2012) ser vi at skoletrøtthet og mangel på motivasjon 

korrelerte signifikant med skolefrafall. Informant 5 understreker i denne sammenheng 

viktigheten av å fange elevenes oppmerksomhet, før læreren «presser gjennom fagkunnskap». 

Informanten mener det kan være enklere å møte opp på skolen dersom du vet at dagen 

inneholder noe av interesse. Tatt i betraktning at dataspill ikke er den eneste interessen elever 

med alvorlig skolefravær har, er det såpass omfattende at flere alternative 

undervisningsarenaer tilbyr spillbaserte kurs rettet mot den gruppen (Ikt-Huset, 2019; 

Spillhuset, 2019). Informant 3 Han har selv jobbet med spillbaserte opplegg i forbindelse med 

frafallselever, og sett hvordan livsgnisten samt viljen til å gjøre noe med livet sitt returnerte til 

disse ungdommene. 

Ikke for alle 

Funn fra empiri og teori tyder på at tilrettelegging rundt erfaringer og interesser kan være 

fordelaktig i en læringssituasjon. Som en kontrast vektlegger noen av informantene at man må 

være forsiktig med å konstatere at dette gjelder for alle. Informant 2 poengterer blant annet at 

en del elever ønsker å skille mellom skole og fritid. Til tross for at de har dataspill som 

interesse, er det ikke sikkert at de vil spille i skolesammenheng. Det kan ligge flere grunner 

bak dette, blant annet kan vi tenke oss at de pedagogiske spillene kan bli for kjedelige. I 

tillegg mister muligens underholdningsspillene noe av den engasjerende karakteristikken om 

det er lærerens mål som skal dominere (Young et al., 2012). Informant 2 trekker i denne 

sammenhengen frem at elever med alvorlig skolefravær som regel er veldig vare for å skille 

seg ut, og kanskje ikke ønsker å bli assosiert med en som spiller for mye. Hun forteller også at 

i noen tilfeller er dataspill den eneste trygge mestringsarenaen disse elevene kjenner til, og at 

det derfor kan føles feil hvis en lærer prøver å invadere denne arenaen. Det kan på en annen 

side argumenteres for at erfaring rundt det som skal læres er fordelaktig. Hvis elevene har 

kjennskap til dataspillet, kan de bygge videre på allerede eksisterende kunnskap, og eventuelt 

bistå med veiledning. 
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Problematisk spillatferd 

Det kan også oppstå andre utfordringer som belyser hvorfor spillbasert undervisning ikke 

fungerer for alle. Ifølge informant 1 kan undervisningsmetoden være lite fordelaktig for 

elever som sliter med problematisk spillatferd. Informanten vektlegger at læreren må vurdere 

om det er hensiktsmessig å trekke mer dataspill inn i hverdagen til disse elevene.  

I sammenheng med PISA-testen fra 2012, kan vi blant annet se at omfattende bruk av 

dataspill på fritiden, hadde en negativ sammenheng med testresultatene. Dette gjaldt spesielt 

for de lavt presterende elevene (Kunnskapsdepartementet, 2019). I forbindelse med dette 

forteller informant 4 at han i flere tilfeller har erfart hvordan overdrevent bruk av dataspill på 

fritiden, kan gå utover elevens arbeid og tilstedeværelse på skolen. Vi kan altså ikke unngå å 

adressere dataspill som en potensiell tidstyv. Selv om spillene kan inneholde mange gode 

elementer for læring og utvikling, vil enhver altoppslukende aktivitet bli problematisk i det 

den går utover viktige områder i livet. Som informant 5 utrykker er det «dumt at kid’en din 

spiller til rundt to på natta, men det er også dumt at han spiller tuba til to på natta» (Elev, inf. 

5). 

Informant 1 forteller hvordan flere av elevene i gruppen med alvorlig skolefravær, bruker 

spillene som en flukt fra hverdagens stress og uro. Informant 5 trekker frem hvor nødvendig 

«boosten» han fikk fra mestring i dataspillene var, da han følte han ikke fikk til noe annet. 

Selv om flere bruker dataspill til å skru av virkeligheten for en periode, forteller informant 1 

at kan det oppstå tilfeller hvor denne mestringsstrategien blir tatt for langt. I slike situasjoner 

kan dette føre til avhengighet. Det finnes ingen klar statistikk rundt omfanget hos gruppen vi 

fokuserer på, men omtrent 0,5 prosent av sliter med dataspillavhengighet på nasjonal basis 

(Pallesen et al., 2016).  

Når nå som dataspillavhengighet er klassifisert som en egen diagnose i ICD-11, tydeliggjøres 

det som et omfattende problem i mange deler av verden (World Health Organization, 2018). 

Selv om kategorisering av dataspillavhengighet kan ha sine fordeler, kan det også by på 

utfordringer. Informant 1 trekker frem de negative konsekvensene som kan oppstå, om 

dataspillingen i seg selv blir sett på som selve årsaken til et alvorlig skolefravær. Han utrykker 

at det i slike tilfeller er en stor risiko for at andre sentrale faktorer rundt fraværet oversees. 

Man kan kanskje tenke seg at tiltak som blir iverksatt rundt disse elevene begrenser deres 

tilgang til dataspillene. Om man gjør dette vil man muligens ta bort den eneste arenaen de 

føler seg hjemme på. Mange lever også sitt sosiale liv gjennom spillene, og kanskje eleven 
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blir enda mer isolert enn det hun eller han allerede var. Informant 5 understreker i forbindelse 

med dette at det blir feil å si at fraværet kommer av for mye spilling. Han snakker av 

personlig erfaring, der han påpeker at det aldri er snakk om et sterkt ønske om å bli hjemme. 

Det var dager der han holdt seg isolert innendørs, men ikke orket å spille. I samsvar med dette 

forteller informant 1 at han tror veldig få elever ville ha valgt å bli hjemmeværende, fremfor 

et godt sosialt og faglig fellesskap på skolen.  

5.3 Mestringsfremmende egenskaper ved 

dataspill  

Interaktivitet og autonomi  

Vi har tidligere adressert hvordan dataspill egner seg godt til å fremme mestring på bakgrunn 

av ungdomskulturen og elevens interesser. Men hvilke andre elementer utover dette i 

dataspillene, er det som skaper denne mestringsfølelsen hos elevene? 

Flere av informanten vektlegger hvordan dataspillets muligheter for interaktivitet og autonomi 

kan øke mestring og læringsutbytte. Sitzmann (2011) vektlegger i likhet med dette at den 

interaktive naturen i spillet er viktig i læringsprosessen. Han påpeker samtidig at 

hovedforskjellen mellom tradisjonell undervisning og spillbasert undervisning er det aktive 

engasjementet det kan skape hos elevene. I lys av dette trekker informant 4 frem at elevenes 

tilknytning til fagstoffet forsterkes når de selv er redaktør i sin egen læringsprosess. Dette er 

forenlig med Gee (2008), som hevder at eierskap til handlinger og autonomi er viktige 

faktorer i spillbasert undervisning. Informant 1 understreker i den forbindelse at elevene må 

føle de har en større rolle, og at deres valg er betydningsfulle for eventuelle utfall videre i 

spillet. Ifølge Gee (2008) lar gode dataspill spilleren skape en verden gjennom delaktige 

beslutninger og handlinger. 

Informantene enes om at interaktiviteten i dataspill skiller det fra andre medier. Informant 5 

poengterer at en bok uansett vil ende på samme måte, men i et dataspill har spilleren mulighet 

til å endre utfallet og historiens gang. Dette er kanskje spesielt gjeldende med tanke på 

underholdningsspill, som ofte har en større narrativ kontekst og frihet. Ifølge Sitzmann (2011) 
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kan interaktivitet og valgmuligheter i dataspill øke elevenes mestringstro. Flere av 

informantene understreker viktigheten ved at elevene er aktive deltakere i læringsprosessen. 

Dette samsvarer godt med grunnleggende prinsipper i det konstruktivistiske 

læringsperspektivet, hvor aktiv læring er en sentral del. Det å skape læring ut fra egne 

erfaringer blir ansett som mer fordelaktig, enn å passivt motta og reprodusere informasjon 

(Perkins, 1992). 

Elementer som fremmer mestringstro  

Følelsen av nederlag i dataspill er kortvarig, og hvis man taper kan man raskt få en ny sjanse. 

Dataspill tilbyr dermed muligheten til å lære av sine feil, og elevene kan her opparbeide seg 

erfaringer om hva som kan gjøres annerledes for å lykkes neste gang. Man kan spørre seg om 

slike muligheter også kunne vært ideelt i en skolesituasjon. I sammenheng med dette 

vektlegger den nye læreplanen prøving og feiling som sentrale kilder til læring. Her 

oppfordres elevene til å prøve seg fram, selv om det er usikkert om de vil lykkes eller ikke 

(Utdanningsdirektoratet, 2019a).  

Flere av informantene uttrykker at muligheten til å prøve og feile uten alvorlige konsekvenser 

er tilstede i dataspill, men i større grad mangler i skolen. Gjør en elev det dårlig på en viktig 

prøve kan dette i verste fall føre til for eksempel stryk i et fag, samt mer begrensede 

muligheter for videre valg av skole. Man kan også tenke seg at troen på egen mestring 

reduseres etter gjentatte mislykkede forsøk. Informant 3 forteller denne sammenheng at 

bruken av dataspill i klasserommet, kan gjøre veien til læring kortere for mange med alvorlig 

skolefravær. Han legger til at spillmediet kommer helt naturlig for mange i denne gruppen og 

de vet hvordan de oppnår resultater, i motsetning til på skolen. På den måten kan dataspill 

ufarliggjøre nederlag og øke elevenes mestringstro og læring. Dette samsvarer med Bandura 

(2010), som hevder at elever med høy mestringstro vil opprettholde arbeidsinnsatsen, selv i 

møte med tap og krevende utfordringer. Muligheten til å prøve og feile uten alvorlige 

konsekvenser er noe flere av informantene mener mangler i skolesammenheng. 
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5.4 Lærerens rolle i spillbasert undervisning 

Erfaring og grunnforståelse 

Våre data viser en enighet om at lærerne bør ha kjennskap til bruken av dataspill som et 

læringsverktøy, ettersom det er en sentral del av dagens barne- og ungdomskultur. Rapporten 

Veileder for klasseledelse i teknologirike omgivelser fra 2013, vektlegger lærerens vilje, mot 

og nysgjerrighet til prøve seg frem med teknologien, som avgjørende for å skape en bedre 

læringspraksis med digitale verktøy (Senter for IKT i utdanningen, 2013). Informantene 

trekker i denne sammenhengen frem at den største utfordringen rundt spillbasert 

undervisning, er lærerens manglende erfaringer og grunnforståelse om hva dataspill er, og 

hvordan de kan nyttiggjøre seg av dem i undervisningen. Et dataspill kan brukes på mange 

ulike måter, og undervisningen behøver ikke nødvendigvis å foregå med en elev på hver sin 

skjerm. Læreren kan for eksempel lede et spill i plenum på en storskjerm, hvor klassen kan 

diskutere og ta avgjørelser i felleskap. Det kan også organiseres i mindre grupper eller parvis, 

der konkurranse eller samarbeid kanskje kan gjøre læring enda mer engasjerende. 

Informant 4 forteller i denne sammenheng at mange lærere kan føle seg ukomfortable i 

situasjoner hvor elevene sitter på den største kompetansen, og kan se på tapet av kontroll som 

ubehagelig. Dagens elever er vokst opp med teknologi og man kan tenke seg at dette er deres 

hjemmebane, eller «lekeplass» som informant 3 utrykker. Dette samsvarer med Michaelsen 

(2015) som skriver at flere lærere kvier seg for å ta i bruk digitale arbeidsmåter, blant annet på 

grunn av manglende oversikt og kontroll over klasserommet. Informant 5 uttrykker at lærerne 

som fagfolk burde klare å gå utenfor sine komfortsoner for elevens skyld. Han legger til at 

elevene stadig må ut av sine komfortsoner i løpet av skolehverdagen. I forbindelse med denne 

utfordringen har informant 2 møtt mye motstand fra lærere som stiller seg skeptiske til 

spillbasert undervisning. Som en løsning på dette problemet har hun foreslått å jobbe med 

dataspill som ofte er ukjente for elevene. Slik kan læreren få et forsprang og tid til å sette seg 

ordentlig inn i spillet. Man trenger altså ikke bruke de mest avanserte og populære spillene i 

undervisningssammenheng for at det skal kunne ha en god effekt. 
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Tekniske utfordringer og problemer er også en av grunnene til at flere lærere er engstelige for 

å ta i bruk digitale verktøy i undervisningen (Michaelsen, 2015). Informant 4 påpeker også 

lærerens sårbarhet i situasjoner hvor teknologien svikter. Det vil for eksempel ikke ha noen 

innvirkning om nettverkstilkoblingen ryker samtidig som elevene leser en bok. Hvis dette 

hadde skjedd under ett spilleopplegg måtte kanskje timen avbrytes, ettersom dette er noe flere 

dataspill er avhengige av. Det kan også oppstå tekniske utfordringer inne i spillet eller 

problemer ved nedlastning. Informant 1 tror i denne sammenheng at spillbasert undervisning 

hadde vært mer utbredt hvis lærerne mottok opplæring, og systemene være bedre tilrettelagt.  

I tråd med dette forteller informant 4 om spillrommet de har opprettet på hans skole. Her er de 

aktuelle dataspillene ferdig installert, slik at terskelen for å bruke spill i undervisning blir 

lavere.  

Veilederrollen  

Flere av informantene fremhever at elevene ikke automatisk ser hvordan ferdigheter tilegnet i 

dataspillene kan gjelde i den virkelige verden. Dette er også noe som underbygges i studier fra 

Young et al. (2012) og Kluge & Dolonen (2015). Her understreker de behovet for veiledning 

av en instruktør, som sikrer at informasjonen i spillet kan overføres til andre situasjoner i det 

virkelige liv. Hvis læreren ikke vektlegger dette aspektet, er det en fare for at kunnskapen blir 

overfladisk og dermed forblir inne i spillverdenen (Habgood & Ainsworth, 2011). Dette er i 

tråd med konstruktivismen og prinsippet om at læringsprosessen burde foregå i autentiske og 

virkelighetsnære kontekster, slik at elevene ser nytteverdien og formålet (Rogers, 2002). 

Informantene uttrykker i sammenheng med dette at læreren må veilede elevene og bygge bro 

mellom spill og virkelighet.  

Våre data viser altså en enighet om at læreren har en sentral rolle i forbindelse med overføring 

av kunnskap i spillbasert undervisning. Likevel kan det ifølge Staaby & Husøy (2015) være 

en utfordring for læreren å holde oversikt over elevenes progresjon. Elevene kan for eksempel 

befinne seg på ulike stadier i dataspillet, og det kan være vanskelig for en lærer å hjelpe alle 

til samme tid. Som en motpol til dette trekker noen av informantene frem hvordan 

spilldesignet kan fungere som en støtte, blant annet ved informative raske tilbakemeldinger. 

Flere digitale læringsverktøy har integrerte elementer som er ment for å veilede akkurat når 

eleven trenger det (Mørch et al., 2017; Furberg, 2009). Durkin et al. (2013) påpeker i 

forbindelse med dette at dataspill også er et godt verktøy for elever som har behov for ekstra 
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støtte og tilrettelegging. Selv om elevene har ulik progresjon i spillet vil de kunne motta 

skreddersydd veiledning i form av hint og tips underveis, og dermed lære i sitt eget tempo. 

Hvis elevene vet hva som skal til for å komme seg videre til neste nivå, kan det muligens 

hindre de i å sitte fast. Det er med andre ord ikke bare læreren som kan veilede elevene videre 

i læringsprosessen.  

Durkin et al. (2013) påpeker i forbindelse med dette at dataspill også er et godt verktøy for 

elever som har behov for ekstra støtte og tilrettelegging. I likhet med dette trekker informant 3 

frem at det er en klar fordel ved at noen dataspill kan være ferdig kalibrert til den som spiller. 

Vanskelighetsgraden vil her kunne øke eller senkes etter elevens prestasjoner. Ifølge Malone 

(1981) bør oppgavene i dataspill være justert etter spillerens nivå i læringssituasjoner, noe 

samsvarer med de viktige prinsippene i tilpasset opplæring (Opplæringslova, 1998). På en 

annen side er det ikke alle dataspill regulerer seg etter spilleren. I sammenheng med dette 

påpeker Ke (2008) at en uoverensstemmelse mellom utfordring og evne kan skape en risiko 

for wandering mouse. Det vil si at det er en fare for at elevene velger tilfeldige svar hvis 

oppgavene er for vanskelige. Hvis eleven likevel strever uten å møte på mestringsopplevelser, 

blir kanskje poenget med å bruke spillene borte. 

Selv om dataspillet har et godt potensial til å veilede elevene, poengterer imidlertid Staaby & 

Husøy (2015) at digitale læringsverktøy ikke er ment for å erstatte læreren. I forbindelse med 

dette belyser informant 4 utfordringer ved at elevene kan opparbeide seg forskjellige 

erfaringer i spillverdenen (Staaby & Husøy, 2015). Det er i slike tilfeller altså en risiko for at 

elevene kan gjøre feilaktige slutninger basert på spillopplevelser uten klare rammer. Dette er 

kanskje spesielt relevant med tanke på underholdningsspill som gir elevene mye frihet og 

autonomi. I lys av dette understreker Egenfeldt (2006) at læreren er nødvendig for å sikre at 

kunnskapen blir formidlet riktig, og avklare slike misoppfatninger. Derfor kan det være en 

fordel at en lærer introduserer og oppsummerer kunnskapen for elevene.  

Det er ikke dermed sagt at det ikke er mulig å opparbeide seg ferdigheter ved bruk av dataspill 

utenfor skolesammenheng. Informant 5 har spilt mye dataspill på fritiden, og forteller at han 

har lært flere generiske og fagspesifikke ferdigheter derfra. Her nevner han blant annet 

kommunikasjon, samarbeid, engelsk og geografi. Med andre ord viser eleven at han har 

utviklet disse ferdighetene uten en lærer til å overføre kunnskapen. Bemanningsbyrået 

Manpower har blant annet sett verdien av ulike generiske ferdigheter fra dataspill, og dermed 

rådet jobbsøkere til å oppføre eventuell spillerfaring på CV-en (Manpower, 2018).  
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Manpower er Norges største bemanningsbyrå og er avhengig av å finne gode kandidater til 

ulike arbeidsgivere. Dette sier noe om verdien av dataspill som en plattform for læring og 

utvikling. Likevel er det viktig å påpeke at skolen må følge en læreplan med bestemte 

kompetansemål. Hvis dataspill skal kunne gjenspeile disse læringsmålene bør dette 

tydeliggjøres i skolesammenheng. 

Dybdelæring og refleksjon 

Flere av informantene uttrykker at nærheten du får til innholdet i et dataspill, kan føre til en 

dypere læring. Dette kan sees opp mot begrepet dybdelæring, som vil si at elevene oppnår 

læring på et dypere plan og kan overføre kunnskap til nye og ukjente situasjoner. 

Dybdelæring er et aktuelt tema, og vil utgjøre en sentral del av den nye læreplanen som trer i 

kraft i løpet av 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2019a). Informant 1 beskriver blant annet at 

dypere læring kan forekomme dersom elevene føler deres rolle i spillet er av større betydning, 

samtidig som deres valg er utslagsgivende. Dette samsvarer godt med grunnleggende 

prinsipper i det konstruktivistiske læringsperspektivet, hvor aktiv læring er en sentral del 

(Rogers, 2002). Her vektlegges autonomi og konstruksjon av egen kunnskap som viktige 

faktorer for dypere læring (Steffe & Gale, 1995). 

For å oppnå dybdelæring kreves det ifølge Young et al. (2012) god tid og refleksjon hos 

elevene. Baek et al. (2009) trekker fram at lærere burde oppmuntre elevene til å reflektere 

samtidig som de spiller, og vektlegger denne refleksjonen som en essensiell del av 

læringsprosessen. I forbindelse med dette beskriver informant 1 dataspill som et godt verktøy 

for å fremme refleksjon og diskusjon i klasserommet. Han forteller at spillene kan gjøre det 

enklere å reflektere over kontroversielle temaer, ettersom det kan gi flere innfallsvinkler og en 

større nærhet til innholdet. Dersom elevene for eksempel lærer om tema etikk, kan det tenkes 

at de vil oppnå en dypere forståelse av eksempelvis en liv og død situasjon, om de selv tar 

valg med tilhørende konsekvenser. Dataspill tillater elevene å gjøre seg erfaringer på områder 

som ellers ville vært vanskelige eller umulige.  

Som en kontrast til at dataspill kan fremme dypere læring poengterer Young et al. (2012) at 

dataspill imidlertid har elementer som kan virke distraherende for læringsprosessen, og 

dermed hindre refleksjon. Studien fremhever at spillets hyppige tempo, parallelle hendelser 

og engasjerende elementer kan utgjøre en risiko for avsporing, samt elevenes evne til å 

reflektere. At målet fra lærer blir glemt til fordel for målet i spillet, kan også være en 
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utfordring som kan stå i veien for dypere læring. Dette skal vi gå nærmere inn på i neste 

avsnitt. På bakgrunn av dette er det muligens fordelaktig at læreren gir tydelige beskjeder om 

hva som skal læres i forkant av timen, for dermed å reflektere over dette i etterkant. 

Læringsmål og stealth learning 

Informant 1 trekker frem en utfordring for læreren angående rivaliserende mål i dataspill og 

undervisningen. Egenfeldt-Nielsen et al. (2015) poengterer at spillets egne engasjerende mål 

kan komme i konflikt med læringsmålene, og dermed forstyrre læringsprosessen. I 

forbindelse med dette understreker flere av informantene at spillbasert undervisning ikke bør 

foregå uten en faglig intensjon. Dette er i overensstemmelse med Young et al. (2012) som 

påpeker at læreren har en avgjørende rolle med å sørge for at målet i spilløkten ikke 

overskygges av målet i spillet. Det er spesielt underholdningsspill som inneholder mål som 

vanligvis ikke samsvarer direkte med læringsmålene. Det kan med andre ord diskuteres om 

pedagogiske spill muligens passer bedre i en undervisningssituasjon. På en annen side er det 

ikke alle underholdningsspill som har definerte hovedmål. Den originale versjonen av 

Minecraft har for eksempel ikke noe klart overordnet mål, men reglene er definert av 

byggesteinene. Det er kanskje enklere for læreren å tilpasse læringsmål i slike dataspill.  

Ideen om stealth learning står i kontrast til informantenes synspunkter om tydeliggjøring av 

læringsinnholdet. Informant 1 vektlegger blant annet at læringen bør synliggjøres for elevene, 

slik at de kan sette ord på det de har lært. I sammenheng med dette påpeker Kapp (2012) 

viktigheten av før- og etterarbeid ved bruk av dataspill i undervisningen. Det er fordelaktig at 

elevene vet hva de skal fokusere på når de spiller, og læreren må forsikre seg om at 

kunnskapen ble formidlet riktig. Stealth learning legger muligens ikke til rette for refleksjon 

og diskusjon.  

Selv om læreren burde tydeliggjøre læringsmålene, anbefaler noen spillforskere at dataspill 

burde legge til rette for stealth learning (Gee, 2003; Prensky, 2001). En av forutsetningene for 

stealth learning er at de pedagogiske elementene er skjult i spillet (Kluge & Dolonen, 2015). 

Eleven vil her tilegne seg kunnskap uten å være klar over det selv, og vil kunne huske og ta i 

bruk disse ved senere anledninger. Man kan tenke seg at dette er en måte å lure eleven til å 

lære, gjennom noe av underholdningsverdi. Det er delte meninger om denne skjulte måten å 

lære på. Ifølge Ke (2008) er fordelen med stealth learning å begrense elevenes motstand mot å 

lære seg noe nytt. Vi kan spørre oss om dette kan være veien å gå, der hvor en elev har mistet 
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all tro på egen faglig mestring. Slike elever er kanskje ikke like mottakelige for læring, og 

hvis de vet at de skal lære noe nytt kan det gi en negativ effekt.  

Stealth learning kan med andre ord gjøre læringsprosessen mer morsom og engasjerende for 

elevene. Fenomenet står i konflikt med den tidligere nevnte påstand, som vektlegger at 

læreren må overføre kunnskapen slik at den kan generaliseres. Ifølge Habgood & Ainsworth 

(2011) kan det være en risiko for at kunnskapen forblir i spillet. Informant 1 vektlegger i 

forbindelse med dette at læringen bør synliggjøres for elevene, slik at de kan sette ord på det 

de har lært. Man kan tenke seg at Stealth learning ikke legger til rette for en slik 

refleksjonsprosess. I sammenheng med dette påpeker Kapp (2012) viktigheten av før- og 

etterarbeid ved bruk av dataspill i undervisningen. Det er fordelaktig at elevene vet hva de 

skal fokusere på når de spiller, og læreren må forsikre seg om at kunnskapen ble formidlet 

riktig i etterkant.  
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6 Oppsummering og avsluttende 

refleksjoner 

«Men hva med alle de du mister som innerst inne har viljen og kunnskapen til å gjøre noe for 

samfunnet? (…) Skolen funker for folk flest, men jeg er ikke folk flest» (Elev, inf. 5). 

Sitatene ovenfor er hentet fra elevstemmen i utvalget vårt. Det kan gi et bilde av elever med 

alvorlig skolefravær. Flere av disse elevene ønsker å være en del av samfunnet, men møter 

manglende tilrettelegging og mestringsopplevelser i skolehverdagen.  

Gjennom vår problemstilling og forskningsspørsmål hadde vi som formål å skape en dypere 

forståelse av spillbasert undervisning i møte med fraværsproblematikken. For å undersøke 

sammenhengen mellom dataspill, mestring og skolefravær, har vi sammenstilt sentral 

litteratur og studier som er gjort på feltet. I tillegg har vi har vi innhentet primærdata fra 

kvalitative intervjuer. Basert på våre forskningsspørsmål vil vi gi en kort oppsummering av de 

viktigste funnene som kom fram i oppgaven. Avslutningsvis vil vi forsøke å besvare 

problemstillingen. 

Forskningsspørsmål 1 

Hva kjennetegner mestring, og i hvilken grad kan dette påvirke skolefravær? 

Mestring kan defineres som følelsen av å beherske noe, og er ulik fra person til person. Ifølge 

flere av informantene er dette en følelse flere barn og unge strever med å oppnå i 

skolesammenheng. Noen av disse elevene opplever at skolen ikke er laget for dem og føler 

seg utenfor. Eleven i vårt utvalg poengterer at den nye fraværsgrensen setter uoppnåelige krav 

for noen av elevene som allerede har mye fravær.  

Informantene omtaler dataspill som mestringsarenaen til mange av elevene med alvorlig 

skolefravær, og understreker at det kan ha en stor verdi for elevene. I lys av dette er det flere 

alternative læringsarenaer som tilbyr spillbasert undervisning som en vei tilbake til 

skolebenken. Vi har gjennom denne oppgaven vært gjennom flere eksempler som viser at 
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mangel på mestring kan være en risiko for skolefravær. På samme tid har vi vist hvordan det å 

styrke mestringsfølelsen hos elevene, ved å spille på deres interesser, erfaringer og premisser, 

kan virke forebyggende.  

Forskningsspørsmål 2:  

Hva kjennetegner elever med alvorlig skolefravær, og kan egenskaper ved dataspill fremme 

mestring hos denne gruppen? 

Elever som sliter med alvorlig skolefravær og frafall er en kompleks og sammensatt gruppe, 

hvor vi ser at guttene er overrepresentert. Vi kan finne et stort spenn blant helsemessige og 

sosiale årsaker hos disse elevene, samt ulike eksterne risikofaktorer. Andre faktorer enn 

undervisningsmetoden ligger sannsynligvis til grunn for alvorlig skolefravær. Likevel 

indikerer funnene i oppgaven at fokus på mestring og motivasjon gjennom dataspill, kan 

utgjøre beskyttende faktorer for disse elevene i skolesammenheng.  

Enkelte egenskaper i dataspill kan legge til rette for mestring, ettersom de ofte er utviklet for 

at spilleren skal klare å gjennomføre ulike oppgaver. Dataspill inneholder som regel en jevn 

strøm av positive belønninger, noe som fremmer mestringstro, øker elevens utholdenhet og 

prestasjonsnivå. I tillegg er dataspill generelt veldig gode til å treffe spillerens nivå.  

Lave prestasjoner får ikke de samme konsekvensene i dataspillene som de får i skolen. 

Følelsen av nederlag i dataspill er kortvarig, og hvis man taper kan man raskt prøve igjen. På 

den måten kan dataspill ufarliggjøre nederlag og øke elevenes mestringstro. 

Forskningsspørsmål 3:  

Hva er spillbasert undervisning, og hvilke muligheter og utfordringer står læreren overfor i 

møte med dataspill som læringsverktøy?  

I spillbasert undervisning tar man i bruk dataspill som hovedverktøy i klasserommet. Det er 

ikke en bestemt måte å gjøre dette på, men handler mer om lærerens kreativitet, engasjement 

og didaktiske ferdigheter. Det er en utfordring at spillbasert undervisning fortsatt er fremmed 

for en god del lærere, og at flere kvier seg for å ta det i bruk. Dette er grunnet både tekniske 

utfordringer og lav kunnskap på området.  
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Våre funn viser at læreren har en sentral rolle i spillbasert undervisning. Uten en veileder som 

kan bygge bro fra dataspillet over til den virkelige verden, kan mye av kunnskapen gå tapt. 

Læreren kan bruke dataspillene til å presentere fagmateriell på nye måter, og fremme både 

fagspesifikke og generiske ferdigheter. Som tidligere nevnt i avsnitt ovenfor, kan også læreren 

benytte seg av dataspill som en assistanse i arbeid med veiledning, da spillene ofte har måter å 

tilpasse seg spilleren, samt gi informative tilbakemeldinger. Selv om dataspill har mange gode 

egenskaper, er det også en risiko for at spillingen blir for engasjerende for elevene, og dermed 

kan overskygge læringen. Noen elever kan også ha utfordringer med avhengighet knyttet til 

dataspill, eller ha et ønske om å skille mellom skole og fritid. 

Problemstilling: 

Kan spillbasert undervisning bidra til økt læring og mestring hos elever, og dermed 

redusere skolefravær? 

Det finnes et bredt spekter av ulike sjangere innen dataspill, med varierende grad av gode og 

mindre gode pedagogiske tilpasninger. Teori og empiri viser i samsvar med dette at spillbasert 

undervisning kan være noe som gir stimulans, og dermed være vei tilbake til skolen for noen. 

For andre kan dataspill derimot være det som øker fraværet, og i ytterste konsekvens fører til 

frafall. Selv om dataspill kan virke motiverende og engasjerende, fører ikke spill 

nødvendigvis til et bedre læringsutbytte enn tradisjonelle læringsverktøy. Hvis innholdet i 

undervisningen uansett ikke samsvarer med elevens nivå, kan man spørre seg om det er 

likegyldig hvilket læringsverktøy og hvilken undervisningsmetode som blir brukt. Prinsippet 

om tilpasset opplæring er essensielt i denne sammenhengen, og i forbindelse med dette er 

noen spill designet for å hjelpe og instruere eleven. Flere spill kan for eksempel tilpasse 

vanskelighetsgraden til spillerens nivå og fungere som digitale veiledere. I lys av dette er 

interaktivitet og autonomi også noe som skiller seg ut ved spillbasert undervisning. Følelsen 

av å ha en større rolle og ansvar, kan føre til en større nærhet til fagstoffet og muligens føre til 

dypere læring. Disse elementene legger til rette for at de generiske ferdighetene får en unik 

mulighet til å utvikle seg, noe vi har argumentert for kan ha en stor betydning for videre 

arbeidsliv. I tillegg har dataspill et stort potensial til å kunne brukes tverrfaglig, og dermed gi 

andre innfallsvinkler til fagstoffet. 
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I og med at elevene som faller utenfor er en såpass kompleks gruppe, har vi ingen belegg for å 

si at alvorlig skolefravær alene skyldes lav mestringsfølelse og umotiverende undervisning. 

Vi kan heller ikke påstå at implementering av spillbasert undervisning er redningen for disse 

elevene. Likevel viser våre data en klar tendens til at elevens interesse og erfaringer med 

dataspill kan øke mestringsfølelsen og dermed utgjøre en forebyggende faktor for fravær. 

Samtidig har dataspillene flere ulike mestringsfremmende elementer som også kan bidra til å 

redusere skolefravær. Vi mener ikke at dataspill skal erstatte all ordinær undervisning, men 

det kan brukes som et engasjerende middel i undervisningen for å vekke interesse og skape 

variasjon i opplæringen. Dersom spilløktene imidlertid blir for tiltalende, kan de samme 

engasjerende elementene overskygge læringsmålene og hindre overførbarhet av kunnskaper 

og ferdigheter. Vi tror uansett at dersom elevene vet at skoledagen medbringer noe de 

behersker og synes er interessant, kan steget for oppmøte bli litt kortere.  

6.1 Spillbasert undervisning i et større 

perspektiv 

Datagrunnlaget vårt tyder på at dataspill kan hjelpe noen elever, men at det neppe kan løse 

hele fraværsproblematikken. Når en så stor andel av elever faller utenfor, kan det være 

hensiktsmessig å heve blikket, og spørre seg om det er noe grunnleggende galt med dagens 

skolesystem.  

Et tiltak som imidlertid er satt inn for å minke det generelle skolefraværet, er å senke 

fraværsgrensen til maksimum 10 prosent fravær i hvert enkelt fag på videregående skole 

(Utdanningsdirektoratet, 2017). Informant 5 presenterer et tankekors der han setter 

spørsmålstegn ved om fraværsgrensen har hatt en negativ effekt på elever med alvorlig 

skolefravær. Idealet om 10 prosent fravær kan kanskje virke uoverkommelig for elever som 

sitter fast i et mønster på den andre enden av skalaen.  

Det er også viktig å være klar over at teknologi, herunder dataspill, ikke behøver å være det 

beste alternativet i alle læringssituasjoner. Vi må anerkjenne mulighetene som ligger i de 

tradisjonelle metodene, som bøker, penn og papir. Dataspill bør med andre ord dermed ikke 

dominere i skolesammenheng, men heller brukes på linje med andre metoder og medier, slik 

som noen av informantene påpekte under intervjuene.  
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Veien videre for læreren 

Det kan være vanskelig for læreren å integrere spill med den allerede fastsatte læreplanen. 

Lærere har tidsbegrensninger og frister å forholde seg til. Man kan ikke forvente at læreren 

skal ha tid i en travel hverdag med mye rapportering, til å sette seg inn i spillbasert 

undervisning. I denne sammenheng kan evaluering av elevenes arbeid i spillet være en 

utfordring. Derfor er det viktig at det finnes læringsressurser som gjør det enkelt for læreren.  

Komplekse underholdningsspill kan gi en ny innfallsvinkel til læring, men tar kanskje 

betydelig tid for læreren og elevene å lære seg. Mange lærere har heller ingen erfaring med å 

bruke spill i en undervisningssituasjon. I tillegg kan det være et problem å finne spill som har 

en pedagogisk verdi og samtidig er interessant for elevene. Dessuten er det ikke sikkert 

spillbasert undervisning aksepteres av skeptiske foreldre som personlig har lært med mer 

tradisjonelle undervisningsmetoder. Et annet viktig aspekt er kostander for skolen. 

Skoleledelsen har sannsynligvis et begrenset budsjett som de må forholde seg til. Datautstyr, 

programvare og internettilkobling krever vedlikehold og kan være dyrt.  

6.2 Begrensninger ved funnene 

Det var utfordrende å komme i kontakt med de informantene vi ønsket til datainnsamlingen. 

Som tidligere nevnt endte empirien for oppgaven opp med å bestå fem intervjuer. I 

utgangspunktet ønsket vi å benytte oss av flere datainnsamlingsmetoder med et større utvalg 

informanter. Vi hadde tidlig i prosessen ambisjoner om å gjennomføre en observasjon av 

spillbasert undervisning i praksis, etterfulgt av gruppeintervjuer med elever. Vi så for oss at 

dette skulle skje på en av arenaene som tilbød opplæring av frafallelever. Dette var noe som 

viste seg å bli vanskelig. Vi kontaktet flere mulige læringsarenaer, men mottok enten en 

fraværende eller negativ respons rundt deltakelse. Enten strakk ikke tiden til eller så hadde de 

ikke kapasitet til å delta. Samtidig ville de skjerme om ungdommene sine, som muligens ikke 

ville bli utsatt for ekstra stressende faktorer. Dette hadde vi forståelse for og måtte tenke på 

nye måter. Selv om det var vanskelig å komme i kontakt med elever synes vi likevel at den 

ene elevstemmen som deltok, kom med mange kloke ord og relevante refleksjoner.  
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Eleven i vårt utvalg kan i utgangspunktet ikke representere hele Norges populasjon av elever 

med alvorlig skolefravær. Dette gjelder også for læreren og rådgiverne. Det er også ikke gitt 

at intervjuobjektenes forståelse av verden er riktig. Samtidig kan vi bruke deres stemmer og 

erfaringer til å se det større bildet. Som forskere har vi forsøkt å forholde oss objektive i 

arbeidet med oppgaven og legge til side subjektive meninger. På en annen side tar vi en 

mastergrad med et høyt fokus på teknologibruk. Dette svekker muligens vår objektive mening 

om dataspill som et læringsverktøy. Forhåpentligvis kan funnene våre belyse tematikken på 

nye måter, og muligens føre til en større interesse for et ytterst aktuelt område. Vi håper også 

at oppgaven vår kan stimulere til mer forskning rundt denne gruppen med unge mennesker 

som er på vei ut, og trenger hjelp inn igjen til samfunnet.  

6.3 Veien videre  

Det kan være interessant å benytte en kvantitativ forskningsmetode for dypere innsikt rundt 

dette temaet, med måling av resultater over lengre tid for å øke grad av generalisering. Det 

ville også vært hensiktsmessig å utvide antall informanter ved en senere undersøkelse. Dette 

kan føre til et bredere og mer omfattende perspektiv, noe som igjen forbedrer grad av 

overføring.  

Vi kunne tatt i bruk andre teoretiske perspektiver i oppgaven vår. Den sosiokulturelle 

læringsteorien er høyest aktuell i forbindelse med spillbasert undervisning. Det ville for 

eksempel vært interessant å se på det sosiale samspillet mellom elevene mens de spilte, eller 

hvordan dataspill også utgjør en sosial arena for barn og unge. Den kognitive læringsteorien 

kunne også vært en interessant innfallsvinkel. Se på hvordan de indre mentale prosessene 

fungerer i spillbasert undervisning, sammenlignet med den ordinære undervisningen.  
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Prosjektet vil behandle særlige kategorier av personopplysninger helse og alminnelige 

personopplysninger frem til 31.12.2019. 

LOVLIG GRUNNLAG 
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Vedlegg 2  

Informasjonsskriv 

Hei. Vi er to pedagogikkstudenter som denne våren skal skrive masteroppgave om 

skolefravær og bruken av digitale spill i undervisningssammenheng. I den forbindelse vil vi 

høre om du er villig til å delta i masteroppgaven vår. I dette skrivet gir vi deg informasjon om 

målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

Formål 

«Gaming i undervisningen - en inkluderende praksis» er en masteroppgave der formålet å 

studere om spillbasert undervisning kan motivere elevene og bidra til å redusere skolefravær. 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Det er Universitet i Oslo som er behandlingsansvarlig institusjon for dette masterprosjektet. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Vi har tidligere vært i kontakt med deg ved praksis hos Statped eller mottatt 

kontaktopplysninger av andre parter. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Datainnsamling foregår ved intervju. Deltagelse i prosjektet innebærer at det blir gjort et 

personlig intervju. Intervjuet vil vare i ca 45-60 minutter og vil bli tatt opp som lydfil. Det vil 

være anledning til å se intervjuguide på forhånd ved å ta kontakt. 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. 
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Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker opplysninger om deg 

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

Det er studenter (Truls Jerven og Marte Næss) som primært vil ha tilgang til datamaterialet.  

I tillegg vil veileder Anders Kluge ved Universitetet i Oslo ha tilgang til datamaterialet. 

Opplysninger om deg vil bli erstattet med en kode som lagres på en egen navneliste adskilt fra 

øvrige data. Datamaterialet oppbevares i henhold til gjeldende regelverk.  

Din deltagelse vil ikke kunne bli gjenkjent i publikasjoner eller rapporter, og intervjudata blir 

presentert med koder.  

Hva skjer med opplysningene om deg når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01/06/2019. Datamateriale med personopplysninger vil 

bli oppbevart til senest 31/12/2019.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert, 

- å få rettet personopplysninger,  

- få slettet personopplysninger, 

- få utlevert en kopi av personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  
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Hvor kan jeg finne ut mer? 

Dersom du har spørsmål til studien, ta gjerne kontakt med oss eller vår veileder Anders Kluge 

ved Universitet i Oslo. 

Studien er meldt NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost 

(personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Truls Jerven 

Telefon: 46-66-05-22 

Mail: trulsje@student.uv.uio.no 

Mastergradsstudent i Pedagogikk 

Retning: Kommunikasjon, design og læring 

Våren 2019 

Marte Næss 

Telefon: 93-62-19-97 

Mail: martenae@student.uv.uio.no 

Mastergradsstudent i Pedagogikk 

Retning: Kommunikasjon, design og læring 

Våren 2019 

 

Anders Kluge 

Telefon: 90-09-16-01  

Mail: anders.kluge@iped.uio.no 

Forsker ved Institutt for Pedagogikk 

 

Med vennlig hilsen 

   

Truls Jerven 
 

Marte Næss 
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Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Gaming i undervisningen - en 

inkluderende praksis», og har fått anledning til å stille spørsmål.  

 

 

 

Mitt navn: _______________________________________________________ 

 

Jeg samtykker til: 

 

 at jeg kan delta i intervju 

 at jeg kan delta i lydopptak 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, samtykker slik beskrevet over, og er villig til å delta.  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signatur, dato) 
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Vedlegg 3  

Intervjuguide – Informant 1 & 2 

Bakgrunnsinformasjon 

 Stilling 

Dataspill 

 Hva tenker du kan være positivt med spillbasert undervisning?  

 Hva tenker du kan være utfordrende med spillbasert undervisning? 

 På hvilken måte tror du spill kan påvirke det sosiale både i og utenfor skolen? 

 Tror du spill kan brukes som en relasjonsbygger? 

Mestring 

 På hvilken måte tror du spill kan påvirke elevenes mestringsfølelse?  

 Holdninger 

 Hvordan opplever du generelt elevers holdninger til spillbasert undervisning? 

 Hvordan opplever du generelt foreldres holdninger til spillbasert undervisning? 

 Hva tenker du om påstanden: Dataspill kan føre til voldelighet?  

Lærerrollen 

 Hvordan opplever du generelt lærere sine holdninger til spill i skolen? 

 Hva vil du si kreves fra en lærer som vil implementere spill i sin undervisning? 

Fravær 

 Hva kjennetegner elever med alvorlig skolefravær? 

 Tror du mer bruk at spill i undervisningen kan forebygge skolefravær? 

 Hva tenker du om påstanden: gaming fører til skolefravær?  

Diverse 

 Er det noe annet vi burde ha snakket om som du synes er viktig? 
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Intervjuguide – Informant 3 

Bakgrunnsinformasjon 

 Stilling 

Dataspill 

 Hva tenker du kan være positivt med spillbasert undervisning?  

 Hva tenker du kan være utfordrende med spillbasert undervisning? 

 Hvordan skiller spillbasert undervisning seg fra tradisjonell undervisning? 

Mestring  

 På hvilken måte tror du spill kan påvirke elevenes mestringsfølelse?  

Holdninger 

 Hvordan opplever du generelt elevers holdninger til spillbasert undervisning? 

 Hvordan opplever du generelt lærere sine holdninger til spillbasert undervisning? 

Lærerrollen 

 Hva vil du si kreves fra en lærer som vil implementere spill i sin undervisning? 

Fravær 

 Tror du mer bruk at spill i undervisningen kan forebygge skolefravær? 

Ferdigheter og kunnskaper 

 Hvilke ferdigheter og kunnskaper tror du elever kan opparbeide seg gjennom 

spillbasert undervisning? 

Diverse 

 Er det noe annet vi burde ha snakket om som du synes er viktig? 
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Intervjuguide – Informant 4 

Bakgrunnsinformasjon 

 Stilling 

Dataspill 

 Hva tenker du kan være positivt med spillbasert undervisning?  

 Hva tenker du kan være utfordrende med spillbasert undervisning? 

Mestring  

 På hvilken måte tror du spill kan påvirke elevenes mestringsfølelse?  

 Hvordan har du jobbet konkret med spill og hvordan har det spilt inn på motivasjonen 

til elevene? 

Holdninger 

 Hvordan opplever du generelt elevers holdninger til spillbasert undervisning? 

 Hvordan opplever du generelt foreldres holdninger til spillbasert undervisning? 

Fravær 

 Tror du mer bruk at spill i undervisningen kan forebygge skolefravær? 

Lærerrollen 

 Hvordan opplever du generelt lærere sine holdninger til spill i skolen? 

 Hva vil du si kreves fra en lærer som vil implementere spill i sin undervisning? 

Diverse 

 Er det noe annet vi burde ha snakket om som du synes er viktig? 
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Intervjuguide – Informant 5 

 Bakgrunnsinformasjon 

 Hvordan var skolesituasjonen din før du begynte på Spillhuset?  

 Hvordan er skolesituasjonen din nå? 

Spillhuset 

 Hvordan fikk du vite om spillbasert undervisning på Spillhuset? 

 Hvilken betydning har det sosiale her på Spillhuset? 

Dataspill 

 Hva betyr dataspill for deg? 

 Hvilke ferdigheter tror du at du har tilegnet deg fra spilling?  

 Hva synes du om bruk av spill i en undervisningssituasjon? 

Mestring 

 På hvilken måte har spill påvirket din mestringsfølelse og motivasjon? 

Holdninger  

 Hvordan opplever du generelt foreldres kunnskap om dataspill? 

 Hvordan opplever du andre elever sine holdninger til spill i skolen? 

Fravær 

 Har du noen tanker rundt fraværsgrensen? 

 Hva tror om påstanden: elever er hjemme fordi de gamer? 

Diverse 

 Er det noe annet vi burde ha snakket om som du synes er viktig? 


