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Sammendrag  

Spillifisering som trend får stadig et større rotfeste i Norge og flere bedrifter bruker spillbasert 

opplæring. Bruk av spillifisering øker fordi tradisjonelle metoder engasjerer ikke like mye 

som før (Kapp, 2012).  

 

Denne oppgaven har jeg hatt et ønske om å se hvordan spillbasert læring brukes og oppleves 

av bedrifter i Norge, hvor jeg i denne oppgaven har spesifikt sett på barnehageansattes 

opplevelser og bruk av en spillbasert 3D simulasjonen som heter «Snakke sammen». «Snakke 

sammen» skal øke fagkompetansen og handlingskompetansen til ansatte i barnehager om 

hvordan de kan snakke med barn og unge om vold og overgrep. Den spillbaserte simulasjonen 

har spill elementer slik som tilbakemeldinger, historiefortelling, avatarer, rom for å feile, 

interaktvitet, nysgjerrighet og utfordring for å skape komeptanseheving. «Snakke sammen» er 

laget for de som jobber med barn og unge og er en gratis nettbasert simulasjon tilgjenglig for 

alle.   

 

Mine forskningsspørsmål i denne oppgaven er: Hva forteller barnehageansatte om ders bruk 

av spillbasert 3D simulasjon? og Hva forteller barnehageansatte om deres opplevelser av 

spillbasert 3D simulasjon? Siden oppgaven er ute etter å forstå barnehageansattes egne 

beskrivelser av deres opplevelser og erfaringer har oppgaven et naturlig fenomenologisk 

perspektiv. Gjennom en analyse av deres erfaringer med simulasjonen vil det gi grunnlag for 

å utvikle en forståelse av dette fenomenet. 

 

Forskningen jeg har presentert er relevant for analysen og diskusjonen av oppgaven min. 

Dette er forskning som har sett på bruk av spillifisering, spillbasert simulasjon, 

simuleringsspill og simulasjon. Her har det dukket opp fem gjennomgående temaer som 

forskningen tar opp slik som samarbeid, holdninger til spill, bruk av spill elementer, 

realistiske læringsmiljø og bruk av tilbakemeldinger. Det teoretiske rammeverket i oppgaven 

er basert på teori om fenomenologi, spillifisering, simulasjon, sosiokulturelt læringsperspektiv 

og lekteori. 

 

Metoden for datainnsamling har i hovedsak vært semi – strukturert intervju med båndopptaker 

hvor jeg har tatt i bruk stimulated recall istedenfor observasjon på grunn av tidsbegrensninger. 
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For å analysere datamaterialet har jeg brukt en induktiv tematisk analyse. Jeg har gjennom 

tematisk analyse av datamaterialet som er samlet inn funnet tre hovedtemaer: Bruk og 

utforming, holdninger og opplevelser, og opplevelse av kompetanse. Disse temaene har jeg 

sett i lys av teori litteraturen som er presentert i analyse kapittelet. 

 

Diskusjonskapittelet tar opp funnene fra analysen av datamaterialet i oppgaven og setter de 

opp mot den tidligere forskningen som er presentert. Her har jeg sett på spillifiseringens rolle 

for bruk og opplevelser hos informantene, innvirkningen samarbeid i realistiske læringsmiljø 

har hatt og hvordan holdninger påvirker utbytte man får av spillifisering. Her har jeg også sett 

på hvordan spillbasert læring kan være nyttig for samfunnet.  

 

Med denne oppgaven ville jeg bidra med et innsyn til hvordan barnehageansatte bruker og 

opplever en spillbasert 3D simulasjon. Samarbeid, brukervennlighet, uforskning, konurranse, 

utfordringer, realistiske læringsmiljø, bruk av spill elementer og holdninger er de mest 

fremtredene funnene.  
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1 Innledning 

Spillifisering har i de siste årene fått et større rotfeste i Norge. Dette så vi blant annet da 

ansatte på Oslo lufthavn i 2016 ble introdusert til spillbasert opplæring. I en artikkel i TV2 

(Løwer, 2016) hadde de ansatte på Oslo lufthavn fått utdelt en spillbasert simulasjon som 

viser et virkelighetsnært 3D kart over Oslo lufthavn. Med simulasjonen skulle de bli kjent 

med de nye arealene, finne ut hvor viktige funksjoner lå og hvordan de kunne finne ting. 

Utfordringer og oppgaver i spillet som de ansatte måtte løse gikk blant annet på å vise 

flypassasjerer til riktig sted eller hva de skal gjøre med etterlat bagasje. Gjennom oppgaver og 

utfordringer får de poeng og tilbakemeldinger. Spill er på fremmarsj i flere deler av 

samfunnet vårt i dag og er en stor del av mange sin hverdag. Spill får nå mer plass i skolen, 

men også på arbeidsplassene våre gjennom opplæring. Ettersom spill er en del av min egen 

hverdag ble jeg interessert i å vite mer om den økte bruken av spillifisering i opplæring. Karl 

M. Kapp (2012, s. 10-11) definerer spillifisering (gamification) ved at spillifisering er når vi 

bruker spill baserte mekanismer, estetikk og spill tenkning for å engasjere, motivere og 

fremme læring, samt problemløsning. Spillifisering som trend vokser stadig og grunnen til 

dette er at det er stadig flere som spiller spill (2012, s. 18). Flere og flere organisasjoner 

bruker spillifisering i opplæring og på skoler, for å løse problemer, generere nye ideer og 

konsepter (2012, s. 19). I et samfunn hvor flere og flere har vokst opp med spill, engasjerer 

ikke de tradisjonelle metodene (2012, s. 23). Jeg har selv vokst opp med å spille spill, og jeg 

trodde ikke at jeg skulle få den fornøyelsen av å oppleve læring som kunne føles som et spill. 

Ettersom jeg har hatt en interesse for spill var det naturlig for meg å ville undersøke 

spillifisering i min egen masteroppgave. Gjennom denne masteroppgaven ønsker jeg å se 

hvordan spillbasert opplæring brukes og oppleves i bedrifter i Norge. 

 

1.1 Oppgavens bakgrunn og tematikk 

Tematikken i denne oppgaven handler om å se på hvordan arbeidstakere i ulike bedrifter kan 

dra nytte av spill i opplæring. I denne oppgaven vil jeg se spesifikt på barnehage og 

barnehageansattes bruk og opplevelser av spillbasert 3D simulasjon. Jeg har valgt å se på 

hvordan barnehage kan dra nytte av spill i opplæring fordi jeg i fjor høst hadde praksis hos 

Attensi som er en bedrift som jobber med spillbasert opplæring. Her fikk jeg mer erfaring 

med en spillbasert 3D simulasjon som jeg hadde møtt på tidligere når jeg selv jobbet i 
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barnehage som heter «Snakke sammen». Siden «Snakke sammen» ble brukt i barnehager som 

jeg selv har arbeidserfaring fra, falt valget på å undersøke spill i opplæring i barnehage 

naturlig. Jeg vil nå forklare hva «Snakke sammen» er. 

 

1.1.1 Opplæringsprogrammet «Snakke sammen»  

Min studie har jeg sett på et digitalt opplæringsprogram med en spillbasert 3D simulasjon som 

RVTS, De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har 

utviklet sammen med bedriften Attensi. Læringsprogrammet het før SNAKKE, men har 

skiftet navn til «Snakke sammen». Den spillbaserte 3D simulasjonen er en gratis hjelperessurs 

fra RVTS og ifølge RVTS (2020) er «Snakke sammen» laget på oppdrag fra Barne-, ungdom- 

og familiedirektoratet som en del av opptrappingsplanen om vold og overgrep (Bufdir, 2016). 

Det digitale opplæringsprogrammet skal øke fag – og handlingskompetansen til mennesker 

som jobber med barn og unge om hvordan de skal holde en samtale, da spesielt samtaler med 

barn og unge hvor det er bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep (RVTS, 

2020). Innholdet til «Snakke sammen» er basert på Helsedirektoratets rapport, 

Kunnskapsgrunnlag – Metode for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge (2018). I 

denne studien derimot fokuserer jeg ikke på hva informantene tenker om vold og overgrep, 

men informantenes tanker om bruk og opplevelser av å bruke spillbasert 3D simulasjon. 

«Snakke sammen» er nettbasert og ligger på snakkemedbarn.no.  

 

1.2 Oppgavens forskningsspørsmål  

Denne oppgaven har hatt et induktivt perspektiv i starten og har ikke vært påvirket av 

teoretisk litteratur eller tidligere forskning når jeg først startet med oppgaven. Når jeg først 

startet med masteroppgaven min startet jeg med et utgangspunkt med interesse for spill 

elementene i den spillbaserte simulasjonen «Snakke sammen» og bygget oppgaven rundt 

dette først. Derimot fant jeg fort ut at det var mer til forholdet informantene hadde til «Snakke 

sammen» enn kun spillifisering under intervjuene som ble gjort med informantene. Dette var 

opplevelsen og bruken de ansatte hadde til simulasjonen. Dette gjorde at jeg ville undersøke 

dette videre og derfor er studiens to forskningsspørsmål Hva forteller barnehageansatte om 

deres bruk av en spillbasert 3D simulasjon? og Hva forteller barnehageansette om deres 

opplevelser av en spillbasert 3D simulasjon?  
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Med disse to forskningsspørsmålene har oppgaven fått et naturlig fenomenologisk perspektiv 

siden jeg ønsker å forstå informantenes egen subjektive forståelse og opplevelse av en 

spillbasert 3D simulasjon.  

 

1.3 Oppgavens oppbygning og struktur  

Oppgaven i seg består av syv kapitler med innledning og jeg vil nå beskrive kort hva disse 

kapitlene vil inneholde.  

 

Kapittel to er hvor jeg presentere tidligere forskning som er aktuell for tematikken i min 

studie. Her tar vil jeg legge frem seks forskningsartikler som har sett på bruk av spillifisering, 

spillbasert simulasjon, simulasjon eller simuleringsspill. Jeg vil også legge frem 

gjennomgående temaer som har dukket opp i forskningene som er presentert. Dette er tema 

slik som samarbeid, holdninger til spill, bruk av spill elementer, realistiske læringsmiljø og 

bruk av tilbakemeldinger. 

 

Kapittel tre er teorikapittelet. Her presenterer jeg teori som er relevant for oppgaven. Her 

trekker jeg frem teori om fenomenologi, teori om spillifisering og spillifisering i læring, teori 

om simulasjon, teori om sosiokulturelt læringsperspektiv, og lek teori. De teoriene som er 

presentert i denne oppgaven vil ses i lys av funnene som er gjort av datamaterialet som er 

analysert i analysekapittelet.  

 

Kapittel fire er metodekapittelet. Her forklarer jeg valgene av metode for oppgaven. Her 

forteller jeg om hvorfor og hvordan jeg har brukt semi-strukturert intervju med stimulated 

recall og ikke observasjon. Her vil jeg også forklare valget av å bruke tematisk analyse for å 

analysere datamaterialet. Til slutt tar jeg opp etiske overveielser jeg har gjort meg over 

valgene jeg har tatt i metode.  

 

Kapittel 5 er analysekapittelet. Her starter jeg med å beskrive konteksten bak 

datainnsamlingen, hvor jeg gir en beskrivelse av intervjuene, barnehage hverdagen og 

hvordan man bruker «Snakke sammen». Videre presenterer jeg hovedtemaene og 

undertemaene som er funnet gjennom den tematiske analysen som er gjort. Hovedtema som er 

funnet i analysen er bruk og utforming, holdninger og følelser, og opplevelsen av kompetanse. 
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Her tar jeg opp hva som er funnet under hvert hovedtema før jeg setter funnene i lys av teori 

litteraturen som er presentert tidligere. Til slutt gjøres en oppsummering av analysen.  

 

Kapittel 6 er diskusjonskapittelet. Her vil jeg sette tidligere forskning som blir introdusert i et 

tidligere kapittel opp mot de funnene jeg har kommet fram til i analysekapittelet. Her vil jeg 

se på holdninger, samarbeid, realistiske læringsmiljø og hvilken rolle spillifisering har hatt. 

Til slutt vil jeg gi et sammendrag av likheter og ulikheter mellom mine funn og den tidligere 

forskningen som er presentert.  

 

Det siste og syvende kapittelet er avsluttende refleksjoner. Her forteller jeg om noen 

avsluttende refleksjoner og tanker om videre forskning. 
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2 Tidligere forskning  

I dette kapittelet vil jeg presentere forskningslitteratur som er relevant for min studie. 

Forskningen som presenteres i dette kapittelet er forskning som har hatt spillbasert 

simulasjon, spillifisering eller simulasjon som formål for undersøkelse. Mye av forskningen i 

dag som er gjort på spillbaserte simulasjoner er på områder innenfor helsesektor, militæret, 

næringsliv og utdanning. Forskning på spillifisering har ofte ikke pedagogiske 

læringsperspektiver som en hovedfaktor i forskningen. I følge Pirker og Gütl (2015, s.254) gir 

mange studier informasjon om design av spill, læringsspill eller simulasjoner, men mindre om 

hvordan man kan integrere strategier fra spilldesign sammen med læringsdesign og 

pedagogisk heuristikk slik at de blir på lik linje med hverandre. Dette har også vært synlig når 

jeg har søkt etter relevant forskning hvor pedagogiske læringsperspektiver har vært 

fraværende. Forskningsartiklene som presenteres er funnet gjennom søking på fagdatabaser 

slik som «ERIC» og søkemotoren «google scholar» gjennom relevante søkeord som ofte var 

engelske slik som blant annet «use of gamified simulation for learning», «gamified learning in 

workplace training», «simulation game for learning/training» og «pedagogy and 

gamification». Når jeg har søkt etter forskningsartikler har jeg brukt mer engelske søkeord 

enn norske fordi mye av forskningen på simulasjon og spillifisering er utgitt på engelsk. Jeg 

har også brukt det man kaller snøballmetoden, hvor jeg har lett gjennom referansene til 

forskningsartikler for relevant forskning. Jeg har da spesielt har brukt referanselistene til 

metaanalyser som har sett på bruk av spillifisering, simulasjon og spillbasert læring. 

Forskningen som presenteres har vektlagt samarbeid, realisme, effekten av spill elementer, 

holdninger og læring gjennom simulasjon. Overskriftene i dette kapittelet er basert på 

resultatene i forskningsartiklene som presenteres. 

 

2.1 Realistiske læringsmiljø 

Den spillbaserte simulasjonen «Snakke sammen», baserer seg på å være virkelighetsnær hvor 

simulasjonen plasserer brukeren i et miljø som ligner på det miljøet hvor de ville brukt 

kompetansen de skal lære. Det er derfor nødvendig å se på forskning hvor et realistisk 

læringsmiljø har stått i fokus for læringen.  

 



 6 

Backlund, Engström, Johannesson og Lebram (2010) utførte forskning hvor det ble brukt en 

spill-basert treningssimulator for å øke kompetansen for trafikksikkerhet, hvor det var 24 

kjøreskoleelever og 46 universitetsstudenter som ble testet. Prosjektets mål var å studere 

relasjonen mellom spill og opplæring i trafikksikkerhet, evaluere gjennomførbarheten av å 

lage en spillbasert kjøresimulator og studere læringseffekter av en spillbasert kjøresimulator 

ved å se på hvordan introdusering av spillelementer kan forbedre kompetanse. Simulatoren 

som ble brukt var delt inn i en som var spill-basert og en som ikke var spill-basert. 

Forskningen var ute etter å se læringseffektene ved å bruke en simulasjon, men også hvordan 

spill elementer kunne brukes for å simulere læringseffektene. I simulatoren ble det brukt spill 

elementer slik som nivåer, tilbakemelding (feedback) og skåring. Forskerne fremhever at 

situert læring var viktig. Backlund et al. (2010) påpeker at ettersom læringsmål stadig blir mer 

komplekse og krever interaksjon med miljøet rundt seg, så må de verktøyene som brukes for 

læringen være mer nær den situasjonen hvor studenten skal bruke kunnskapen sin. 

Spillsimulatorer og simulasjoner kan derfor være nyttige å bruke fordi de kan sette en person i 

det aktuelle læringsmiljøet. Kjøreinstruktører forteller at simulatoren var fin for å vise 

kjørestudenter hvordan deres valg i kjøresimulatoren ville utspilt seg i virkeligheten slik at de 

kunne formidle seriøsiteten rundt farlige situasjoner i trafikken bedre. Ved å kunne repetere 

viktige og kritiske trafikk situasjoner gjennom å bruke en simulator, påpekes viktigheten ved 

å øke kompetansen man har for å håndtere en slik situasjon som igjen vil redusere risken for 

hendelser i virkeligheten. Fokusert tilbakemelding og muligheten til å ta feil og å prøve igjen 

ble også fremhevet som viktig for studentene som deltok i forskningen. Studentene følte ikke 

de fikk nok informasjon om hva de gjorde feil. Tilbakemeldinger som var mer fokuserte ville 

gitt informasjon for å forstå hvilke feil de gjorde og for å forstå læringsmålene bedre. 

Forskningen konkluderer at den spillbaserte simulatoren kan øke noe kompetanse for 

trafikksikkerhet, men at hvilke spill elementer man bruker har en del å si på om det vil gi 

læringsutbytte.  

 

Koivisto, Niemi, Multisilta og Eriksson (2017) har i sin forskning sett på sykepleierstudenter 

som bruker en spillbasert 3D simulasjon og har sett på hvordan studenter lærer når de spiller. 

I simulasjonen skulle studentene behandle pasienter som de ville gjort på et sykehus. Det var 

åtte sykepleierstudenter som deltok i studien hvor forskningen var ute etter å undersøke 

sykepleierstudentenes læringsprosess gjennom erfaring ved bruk av en spillbasert simulasjon 

og forsøke å bestemme hvilke spill elementer som støtter læring gjennom erfaring. Det 

kommer frem i forskningen at aktiv handling i simulasjon gjør at studentene handler riktig i 
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kliniske situasjoner hvor studentene kan teste ut sin kompetanse og øve på situasjoner som de 

kan møte på i jobben deres hvor interaktivitet og autentisitet er viktig for studentene. Det at 

studentene får gjøre egne beslutninger og valg innenfor spillet og få se konsekvensene/utfallet 

av de beslutningene de har gjort øver dem på beslutningstaking. Direkte og fokuserte 

tilbakemeldinger (feedback) på handlingene til studentene i spillet var nødvendig for at 

studentene skulle forstå hva de gjorde feil og riktig. Dette var noe studentene savnet i spillet 

og skulle ønske de fikk mer av. Studentene utforsker også simulasjonen gjennom å forsøke 

flere ganger, ved å prøve og feile, men også gjennom repetisjon hvor studentene ofte 

diskuterte sammen om hva som er lurest fremgangsmåte. Studien konkluderer med at 

studentene kan få profesjonell kompetanse gjennom å bruke en spillbasert 3D simulasjon, 

men at studien har noen begrensninger på troverdigheten ettersom det var kun åtte studenter 

som deltok samt at studentene brukte den første spillbare prototypen av simulasjonen. 

Forskerne finner det viktig at hvis man skal bruke en spillbasert simulasjon så må den gjøres 

ordentlig med gode fagkunnskaper i grunn for at simulasjonen skal møte brukerens behov.  

 

2.2 Holdninger for spillifisering 

Hvilken kontekst spillifisering blir brukt i vil ha noe å si for om spillifisering vil gi positive, 

negative eller ingen effekter på læringen. En av grunnene til dette kommer av at de som skal 

bruke spillifisering ikke har erfaring eller brukt spillifisering før eller at de ikke er 

komfortabel med å bruke det (Landers & Armstrong, 2017).  

 

Ifølge Landers og Armstrongs (2017) empiriske studie har menneskers tidligere holdninger til 

spill mye å si for om de vil ha et læringsutbytte av å bruke opplæring som er spillifiserte. De 

som hadde brukt spill tidligere eller hadde erfaring med spillifisering fikk et større 

læringsutbytte enn de som ikke hadde det. Deltagerne i denne studien besto av 262 studenter 

på bachelornivå hvor 80.2% var kvinner og 19.8% var menn, hvor alderen på deltagerne var 

mellom 18 og 55 år. Det var to grupper hvor den ene gruppen skulle lære gjennom bruk av 

PowerPoint i undervisningen og den andre gruppen skulle bruke spillbasert læring hvor de 

fikk poeng for riktig svar og atferd. Temaet for opplæringen i begge gruppene var opplæring 

om ledelse. Studien forklarer at deltagerne responderte bedre på spillbasert læring enn læring 

gjennom PowerPoint. Det kommer også frem at de med gode holdninger til spillbasert læring 

fikk mer ut av spillbasert læring enn de med negative holdninger til den typen læring. De 
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forteller også at man må ta hensyn til spillifiserings design og ytre faktorer som kan påvirke 

arbeiderens opptreden for å kunne bedre læring på jobb.  

 

2.3 Samarbeid gjennom simulasjon 

I forskning på simulasjoner er muligheten simulasjoner gir for å øve på situasjoner i 

vanskelige eller i utilgjengelige omgivelser et gjengående tema.  

 

Krange, Moen, og Ludvigsen (2012) studie baserer seg på en 3D basert simulasjon uten 

spillifisering. Krange et al. (2012) har i sin studie sett på en PC basert 3D simulasjon som et 

traumeteam på sykehus bruker for å øve på lederskap, kommunikasjon og teamarbeid. 

Forskningsspørsmålet i artikkelen gikk ut på å få innsikt i hvordan et team med eksperter i en 

3D virtuell simulasjon av en akuttavdeling på et sykehus setter en diagnose sammen som de 

ikke kan finne på egenhånd. Det var seks team som ble studert, hvor tre av teamene var 

studenter og tre var profesjonelle. Et av teamene som besto av de profesjonelle er brukt som 

eksempel i artikkelen. Medlemmene i traumeteamet er presentert som avatarer i den 3D 

virtuelle baserte verden. Traumeteamet hadde valgt å bruke en 3D-simulasjon av akutt 

avdelingen på et sykehus for å øve siden det er liten tid for å øve praktisk på problemløsning 

og kommunikasjon i deres arbeidsdag. Deltagerne som var med i denne studien tok i bruk 

tidligere erfaringer og eksiterende kunnskap når de utførte oppgaver i tillegg til informasjon 

som ble presentert i simulasjonen slik som informasjon på simulerte representasjoner som 

monitorer som viste hjerteslag. Hovedfunnene i artikkelen er at 3D simulasjonen av 

akuttavdelingen har potensiale til å fungere som en arena for trening på kommunikasjon. Ved 

å bruke tidligere erfaringer og dele kunnskaper mellom hverandre skapes det en kollektiv 

forståelse mellom teamet som gjør at de kan ta beslutninger. Teamet brukte representasjoner i 

simulasjonen når de prater, de deler medisinske observasjoner og bruker disse funnene for å 

sammen finne en felles løsning. Krange et al. (2012) konkluderer at 3D baserte simulasjoner 

gir rom for team trening og problemløsning for komplekse problemer.  

 

Long, Mawdesley og Scott (2009) har sett på bruken av to simuleringsspill for studenter som 

studerer sivilingeniør i byggeteknikk. Forskningen ble gjort over tre år på bachelorstudenter 

og masterstudenter. Formålet med simuleringsspillene var å lære studentene om bygg og 

prosjektledelse for bygging av kanaler og demninger ved at studentene skal planlegge og 

kontrollere en demning eller en kanal, og ta hensyn til værforhold, budsjett, helse og sikkerhet 
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rundt prosjektet. Hovedfunnene i forskningen er at mange av studentene valgte å jobbe med 

hverandre gjennom grupper på to til fire eller en og en, hvor de kunne dele erfaringer og funn 

med hverandre. De fant også at læring ved bruk av et simuleringsspill var mer morsomt og 

engasjerende for de fleste av studentene, og at den generelle ledelseskompetansen som ble 

lært var overførbar til forskjellige scenarioer. Spillbasert læring reduserer ikke 

nødvendigheten av effektiv læring men endrer måten i hvordan det blir presentert til 

studenten. Det kommer også frem at mulighet til å repetere spillet var fordelaktig for 

studentens læring. Samtidig kunne for mange repeteringer av spillet virke inn på studentens 

engasjement for å spille spillet fordi det ble kjedelig, hvis ikke de ble gitt flere scenarioer å 

spille igjennom. Det kommer også frem at læring med simuleringsspill passer best for de 

studentene som foretrekker å jobbe på denne måten mens de som foretrekker tradisjonelle 

metoder kan slite med å få et godt læringsutbytte av slik læring.  

 

Zhou, Bekebrede, Mayer, Warmerdam og Knepflé (2016) har gjort en casestudie av et 

simuleringsspill kalt «the climate game», og hvor formålet med spillet er at brukerne skal 

jobbe sammen for å finne løsninger på klimaforandringer med et budsjett. Gjennom dette skal 

de få større innsikt i å håndtere vann - og arealplanlegging slik at de kan lage en prinsipiell 

handlemåte samt bli bevisst på fremtidig utvikling. Denne studien ser hovedsakelig på 

hvordan de gjør beslutninger hvor selve beslutningstakingen er basert på interaksjoner de har 

med simuleringsspillet og interaksjonen mellom menneskene. Forskningsspørsmålene i denne 

studien gikk ut på om simuleringspillet representerte realismen i beslutningsprosesser og 

planlegging, om spillerne lærte om fragmentering mellom sektorene vann og areal, samarbeid 

samt om simuleringsspill er et nyttig instrument.  Spillerne var 10 master studenter som tok 

kurs i arealplanlegging. Det kommer frem i studien at simuleringspillet ga deltagerne innsyn 

til fragmentering mellom sektorene ved å lage et «oppslukende» (immersive) simulert miljø. 

Gjennom aktiv deltagelse og umiddelbar tilbakemelding fikk deltagerne forståelse for 

utfallene av de beslutningene de tok i hver sektor og hvordan disse beslutningene kom 

sammen. Forskerne konkluderer med at simuleringspillet tar opp behovet for samarbeid og 

deltagerne får utviklet en bedre samarbeidsstrategi. De forklarer også at simulasjonsspill er et 

nyttig instrument for å få kompetanse innenfor området de jobbet med fordi de gjennom 

samarbeid får en bedre forståelse og erfaring for hvilke egenskaper som er nødvendig for å 

samarbeide i en virkelig situasjon. Det er derimot også viktig å fremme at effekten av læring 

blant deltagerne er begrenset fordi de kun deltok i en spilløkt.  
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2.4 Sammendrag av tidligere forskning  
I dette kapittelet har jeg presentert seks forskningsartikler som ser på bruk av enten 

simulasjon, simuleringsspill, spillifisering eller spillbasert simulasjon. Det er fire 

gjennomgående temaer som går igjen i forskningsartiklene som er presentert og det er 

samarbeid, realistiske læringsmiljø, tilbakemeldinger og bruken av spill elementer. Ikke alle 

forskningsartiklene som er presentert inneholder alle de samme temaene, det er noen 

forskjeller og noen likheter: 

 

Backlund et al. (2010) vektlegger betydeligheten av realistisk og interaktive læringsmiljø hvor 

man kan oppleve konsekvensene av de valgene man tar. Dette vektlegger også Koivisto et al. 

(2017), Krange et al. (2012) samt Zhou et al. (2016) hvor interaktivitet med simulasjonen er 

essensielt for å forstå den kompetansen man får, men også for å erfare hvor den kompetansen 

man tilegner seg skal brukes.  

 

Koivisto et al.(2017), Krange et al.(2012), Zhou et al. (2016) og Long et al. (2009) forteller 

om samarbeid. Samarbeid er fremtredende for at deltagerne skulle få bedre forståelse av 

læringsinnholdet de jobbet med. Det å diskutere og dele kunnskaper og funn mellom 

hverandre ble funnet som fordelaktig for deltagerne i studiene.  

 

Landers og Armstrong (2017), Backlund et al. (2010) og Koivisto et al. (2017) vektlegger at 

de spill elementene man bruker kan virke inn på læringseffekten og at god design er viktig for 

å få utbytte av spillifisering som brukes. Lander og Armstrong (2017) påpeker også at de 

holdningene man har til spill kan virke inn på læringsutbytte man får ved læring som bruker 

spillifisering. Holdninger er derimot ikke like fremtredende hos de andre forskningsartiklene 

som er presentert, men Long et al. (2009) nevner at læringsutbyttet vil være bedre for de som 

foretrakk simuleringsspill som tilnærming til læring enn de som foretrekker andre 

læringsmetoder.   

 

Når det gjelder temaet tilbakemeldinger kommer dette frem som verdifullt for å forstå 

sammenhengene mellom de valgene man tar og utfallet valgene gir. Koivisto et al. (2017), 

Backlund et al. (2010) og Zhou et al. (2016) fremhever dette som viktig.  
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3 Teori 

Dette kapittelet vil jeg presentere teori om fenomenologi, spillifisering, simulasjon, 

sosiokulturelt læringsperspektiv og teori om lek for å gi en dypere forståelse for hvordan disse 

teoriene kan ses i sammenheng med studiens to forskningsspørsmål, hvordan bruker 

barnehageansatte en spillbasert 3D simulasjon? og hvordan opplever barnehageansatte en 

spillbasert 3D simulasjon? 

 

3.1 Fenomenologi  

Gjennom forskningsspørsmålene hvordan de ansatte bruker og opplever en spillbasert 

simulasjon vil jeg forsøke å forstå de ansattes subjektive virkelighet og oppfatning av 

simulasjonen. Derfor er det nødvendig å ta opp teori om fenomenologi.  

 

Fenomenologi handler om å forstå sosiale fenomener ut fra informantenes egne beskrivelser 

av verden og hvordan de opplever den, ut fra den forståelsen at den virkelige virkeligheten er 

den mennesker oppfatter forklarer Kvale og Brinkmann (2015, s. 46). Forskerens refleksjoner 

over egne erfaringer kan dannes som utgangspunkt for forskningen siden fenomenologi tar 

utgangspunkt i den subjektive opplevelsen mennesker har og forsøker å få en dypere 

forståelse for hver persons enkelt erfaring (Thagaard, 2013, s. 40). Denne studien har en 

fenomenologisk inngang til metode siden denne studien har intervjuet barnehageansatte om 

deres subjektive opplevelse og deres forståelse av en spillbasert simulasjon. I denne studien 

vil jeg beskrive fellestrekk hos barnehageansattes erfaringer med en spillbasert simulasjon. 

Dette vil gi grunnlag for å kunne utvikle en generell forståelse av det fenomenet som studeres 

(Thagaard, 2013, s. 40) og i denne studien vil fenomenet som studeres være de ansattes bruk 

og opplevelse av en spillbasert simulasjon. Gjennom analyser av deres erfaringer med 

simulasjonen vi det gi grunnlag for å utvikle en forståelse av dette fenomenet.  

 

3.2 Spillifisering  

Det finnes i dag mange begreper om bruk av spill eller spill elementer og det er derfor viktig å 

skille mellom noen begreper i denne oppgaven. «Snakke sammen» er en spillbasert 3D 
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simulasjon som er laget for å øke fag- og handlingskompetanse hos de som jobber med barn 

og unge (RVTS, 2020). Jeg vil derfor starte med å forklare begrepet spillifisering og 

spillifisering i læring før jeg går over til å forklare begrepet simulasjon.  

 

Karl M. Kapp (2012, s. 10-11) definerer spillifisering (gamification) ved at spillifisering er 

når vi bruker spill baserte mekanismer, estetikk og spill tenkning for å engasjere, motivere og 

fremme læring, samt problemløsning. Hensikten med spillifisering er å bruke elementer fra 

spill slik som skåring, nivåer, poeng, historiefortelling, tilbakemeldinger, tids begrensninger 

og rom for å feile for oppmuntre de som skal lære til å engasjere seg med innholdet og nå et 

mål (Kapp, 2014, s. 118). Spillifisering brukes i settinger hvor det ellers ikke er naturlig at det 

er elementer fra spill og det er ment til å få læringsprosessen til føles ut som et spill uten at det 

er det (Tu, Sujo-Montes & Yen, 2015, s. 204). Mange spillbaserte simulasjoner bruker det 

Kapp kaller «content gamification», som er når man innarbeider spill elementer, spill 

mekanismer og spill tenkning for å endre innholdet til å bli mer spillaktig. De spill elementene 

som ofte brukes når det er «content gamification» er historiefortelling, utfordring, 

nysgjerrighet, avatarer, interaktivitet, tilbakemelding og rom for å feile (2014, s. 346): 

 

• Historiefortelling kan gi brukeren en engasjerende måte å lære innholdet som læres 

ved at fortellingen er meningsfull for innholdet og kan skape følelser som drar 

brukeren videre. Fortelling skal hjelpe brukeren til å løse problemer og kan gjøre at 

brukeren husker bedre den kunnskap de har fått når de må bruke den i virkelige 

situasjoner.  

• Gode historier har avatarer som brukeren bryr seg. Slik kan avatarer engasjere 

brukeren. Brukeren kan oppleve å føle et ansvar for avataren og at dette kan hjelpe 

brukeren å få kunnskap.  

• Utfordringer kan fungere som en motivator og det er lurt å starte med et problem som 

brukeren må løse så fort de har startet. Her er det viktig at brukeren får veiledning når 

de kommer over en hindring for å løse problemet. Det er viktig at brukeren ønsker å 

søke etter og få tak i informasjon av det de skal lære.  

• Mennesker er ofte drivet av nysgjerrighet. Gjennom nivåer og forskjellige steder å 

utforske kan brukeren utforske innenfor spillet eller simulasjonen. Å la brukeren velge 

mellom flere valgalternativer eller oppgaver lar dem utforske og motivere de til å 

fortsette i spillet.  
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• Interaktivitet kan lede brukeren til dypere læring og kan hjelpe brukeren med å 

beholde informasjon. Å la brukeren samhandle med innholdet øker brukerens 

motivasjon for å sitte lengre med materialet de jobber med samt at det engasjerer dem 

mer.  

• Tilbakemelding (feedback) er viktig for «content gamification». Ofte og fokusert 

tilbakemelding gir mer effektiv læring og å la brukeren få tilbakemelding på det de har 

forstått av innholdet er viktig.  

• Rom for å feile innebærer å la brukeren utforske og ta sjanser, og ved å gi dem 

realistiske utfall av de valgene de tar. Å ta feil uten å få en type «straff/konsekvens» er 

engasjerende for brukeren fordi de da oftere vil utforske ulike valgalternativer og de 

utfallene de gir. Ofte lærer de både av å se hva de gjør feil som av det de gjør riktig.  

 

3.2.1 Spillifisering i læring 

Siden «Snakke sammen» er en spillbasert simulasjon for opplæring er det aktuelt å se på 

spillifisering i sammenheng med læring. 

 

Bruk av spillifisering i læring og opplæring blir stadig mer godtatt og bruken av spillifisering 

øker på disse områdene (Kapp, 2012, s. 14). Spillifisering i læring er et sett med aktiviteter og 

prosesser for å løse problemer relatert til læring ved å bruke eller legge til spill mekanismer 

mener Kim, Song, Lockee & Burton (2018, s. 29). Dette kan være mekanismer slik som blant 

poeng, nivåer, tidsbegrensinger og belønninger. Spillifisering kan være nyttig for læring og 

opplæring fordi det kan fremme lærings engasjement (Kim et al., 2018, s. 29). Det kan 

fremme læring engasjement hos de som bruker det fordi mange av elementene av 

spillifisering er basert på utdanningspsykologi og er teknikker som brukes av undervisere slik 

som å gi tilbakemelding på utføring av oppgaver, ved å gi poeng til aktiviteter og oppmuntre 

til samarbeid mellom studentene om oppgaver (Kapp, 2012, s. 12).  

 

Selv om bruken av spillifisering øker, er ikke all spillifisering like effektiv eller produktiv. 

Det finnes mye forskjellige måter å innarbeide spillifisering i læring. En del av den 

spillifisering som brukes i dag er bruk av merker, belønninger, poeng og skåringer. Dette 

omtales ofte som dårlig designet spillifisering (Tu et al., 2015, s. 204). Spillifisering er 

designet for å øke og støtte allerede eksisterende kompetanse hos brukeren gjennom en 

kombinasjon av meningsfulle og relevante spill elementer (Landers, 2014). Conway (2014) 
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diskuterer at for at spillifisering skal kunne nå sitt fulle potensial må spillifisering 

transformere hvordan brukeren er evaluert og belønnet, men også aktiviteten som brukeren er 

gitt. Det er viktig at brukeren er i hovedfokus når spillifisering skal innarbeides et sted 

(Conway, 2014) og hvis man skal innarbeide spillifisering i læring må det gjøres med nøye 

planlegging, med god design og ha en balanse mellom pedagogikk, spill og simulasjon (Kapp, 

2012, s. 194). For at spillifisering skal være gunstig og effektivt i en læringssituasjon må det 

implementeres godt og det vil altså ikke bare være å implementere merker, poeng og 

belønninger, men også å ta i bruk historiefortelling, visuelle karakterer, engasjement, estetikk, 

og problemløsning (2012, s. 12). Spillifisering er heller ikke trivialisering av læring og 

spillifisering er sett på som en seriøs tilnærming for å stimulere opplevelsen av 

kompetanseheving mener Kapp (2012, s. 13). Spillifisering i seg selv kan ikke løse alle 

problemer i læring og utdanning, og spillifisering skal ikke erstatte allerede implementerte 

metoder som brukes, men skal supplere de mer «tradisjonelle» metodene slik som kurs, 

foredrag og undervisning (Kim et al., 2018, s. 32).   

 

3.3 Simulasjon 

Siden SNAKKE er en spillifisert 3D-simulasjon er det relevant og nødvendig å forklare 

begrepet simulasjon. Simulasjoner er realistiske, kontrollerte regulerte risikomiljø hvor de 

som lærer kan øve på atferd og erfare hvilke utfall deres beslutninger får (Kapp, 2014, s. 137). 

Simulasjoner kan brukes når mennesker ikke kan oppleve ekte hendelser direkte fordi det 

enten er for dyrt, er for tidkrevende eller vanskelig å kunne oppleve i den virkelig verden 

(Greenblat, 1973; Pirker & Gütl, 2015).  

 

Pirker og Gütl (2015, s. 253) mener at interaktive simulasjoner er noe av de mest 

virkelighetsfulle verktøyene for læring, undervisning og for å forstå hvordan fysiske lover, 

prosesser og fenomen fungerer. Simulasjoner kan gi unike muligheter til å oppleve og erfare 

prosesser som er vanskelig å observere i den virkelige verden. Spillifiserte simulasjoner 

bruker elementer fra spill for å gjøre simulasjonen rikere ved for eksempel å legge til 

historiefortelling, poeng, tilbakemelding og mål. Igjen er det viktig at spillifiserte 

simulasjoner ikke bare legger til skåring, belønninger og såkalt «leaderboards» som viser 

hvem som har høyest poeng i simulasjon av brukerne fordi disse spill elementene i seg selv 

ikke er gode nok for å engasjere brukeren til å ta til seg innholdet i simulasjon (Pirker & Gütl, 

2015).  
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Å kopiere realitet over til et spill er ikke lett og spill baserer seg på å være en representasjon 

av realiteten (Kapp, 2012, s. 26). Gjennom et balansert forhold mellom spill konsepter og 

realitet kan gjøre det lettere å håndtere komplekse prosesser (Kapp, 2012, s. 27), slik som å 

holde en dialog med barn og unge om vold og overgrep. Simulasjoner kan bidra til å kunne 

sette seg i en rolle og spille den rollen ut i det miljøet hvor man skal bruke den rollen og 

kompetansen man lærer. Simulasjoner gir altså mulighet til å utføre den kunnskapen man 

sitter med i hodet til faktiske handlinger. Simulasjoner bygger opp sanseminnet ved at det gir 

deg en følelse av at du har gjort noe før og derfor vet vi hvordan vi skal gjøre det når vi støter 

på det senere. Simulasjoner lar oss øve på hvordan vi tar beslutninger slik at det blir en 

naturlig del av vår egen tankeprosess og slik lager simulasjoner muligheter for læring 

gjennom at vi utfører handlinger i simulasjonen (Kapp, 2014).  

 

3.4 Sosiokulturelt læringsperspektiv 

Det er vanskelig å oversette en fysisk opplevelse av å snakke med et barn om vold eller 

overgrep og det å lese om hvordan man skal gjøre det. Det må skapes en kommunikativ 

sammenheng mellom teori og en fysisk opplevelse for at det skal bli levende og fylle en 

funksjon for mennesket (Säljö, 2001, s. 81). Den spillbaserte simulasjonen «Snakke 

sammen», gjør dette ved å bringe en fysisk opplevelse om hvordan man snakker med barn og 

unge om vold og overgrep sammen med den teorien som ligger til grunn for å holde en trygg 

dialog. Her er teori og kunnskap samlet i en spillbasert simulasjon (og en opplæringsportal) 

for å gi mennesker som jobber med barn og unge muligheten til å øve på kunnskapen i en 

virkelighetsnær opplevelse. Læringen blir situert ved at den er innvevd i de menneskene som 

jobber med barn og unges praktiske liv (Dysthe, 2001; Lave & Wenger, 1991). Derfor er 

sosiokulturell læringsteori aktuelt å presentere.  

 

3.4.1 Cognitiv apprenticeship 

Som nevnt tidligere løser simulasjoner noen begrensinger i den form av at de gir mulighet til å 

oppleve ting som er vanskelig å få til i den virkelige verden (Greenblat, 1973). For at læringen 

skal bli situert må det et autentiske læringsmiljø til som likner på det virkelige liv (Dysthe, 

2001, s. 44). Her går det også an å trekke linjer til det man kaller cognitive apprenticship. 

Cognitiv apprenticeship bygger på situert lærings teori og går ut på at en person og miljøet de 
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lærer i, ikke kan separeres når læringen skal analyseres fordi de fungerer som en helhet 

(Kapp, 2012, s. 69). Derfor må læringen skje i miljøet hvor læringen vil bli brukt fordi miljøet 

og personens persepsjon av miljøet er en del av den samme læringsprosessen. Cognitive 

apprenticeship støtter læring ved at de som skal lære kan tilegne, utvikle og bruke kognitive 

redskaper i en autentisk aktivitet (Kapp, 2012, s.69). Olga Dysthe (2001, s. 40) forklarer at det 

er avgjørende for motivasjon til den lærende at skolen skaper gode læringsmiljø og 

situasjoner som stimulerer til aktiv deltaking. Det er viktig å få den som skal lære til å føle at 

de kan noe og kan bidra med det de kan. For Lev Vygotskys tenkning står en aktiv elev, en 

aktiv lærer og et aktivt miljø som grunnleggende i hans pedagogikk (Dysthe, 2001, s. 84). 

Gjennom en spillbasert simulasjon kan disse faktorene komme frem i varierende grad. Det 

blir et aktivt miljø fordi simulasjonen gir interaktiv tilgang til scenarioer som ikke er 

tilgjengelig å øve på i virkeligheten og som aktivt blir brukt for å få kunnskap. Ved å være 

den som skal spille i simulasjonen vil man være den aktive eleven ved å velge svaralternativer 

og prosessere det som skjer i spillet for å øke sin kompetanse, mens tilbakemeldinger og mer 

erfarne kollegaer vil fungere som aktive lærere.  

 

3.4.2 Mediering  

I det sosiokulturelle perspektivet er bruk av redskaper til læring og utvikling sentralt og er en 

viktig del av de ressursene vi bruker i vår hverdag (Säljö, 2001, s. 76). Ifølge Roger Säljö 

(2001, s. 82) er menneskets kunnskaper, innsikter, konvensjoner og begreper bygd inn i 

artefakter og at vi slik samspiller med de når vi handler. Selv om Lev Vygotskys 

sosiokulturelle perspektiv kom på en tid når mye av teknologiene vi bruker i dag ikke 

eksisterte kan man fortsatt se hvordan sosiokulturelt perspektiv kan knyttes til dagens 

teknologier som kulturelle redskaper. Som Dysthe (2001, s. 77) forklarer er det å få kunnskap 

og utvikle seg i dag i forhold til sosiokulturell teori å utnytte kognitive ressurser som er 

knyttet til nye kulturelle redskaper slik som blant annet datamaskiner. Ved å ta utgansgpunkt i 

dette kan vi se på bruk av spillbasert simulasjon som en potensiell kulturell redskap.    

 

Å innarbeide medierende verktøy betyr ikke nødvendigvis at de setter i gang handling som 

kunne ha oppstått uten verktøyene, men at et pedagogisk verktøy endrer flyten og strukturen 

på mentale funksjoner (Wertsch, 1991, s. 32). Når vi gir artefakter en rolle i hvordan de kan 

brukes for å lære, vil de fungere som medierende verktøy (Wertsch, 1991, s. 33). Når vi tar 

elementer fra spill og setter de sammen i en situasjon hvor læring skal oppstå, rettferdiggjør vi 
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spillets rolle som et medierende verktøy, i den forstand at spill elementene medierer til læring. 

Hvordan vi implementerer og bruker artefakter for å mediere læring har mye å si for hvor 

godt det vil fungere i en læringssituasjon. Ved å spesifisere det som former de medierende 

verktøyene, gjør at de får en sentral rolle og slik kan gi medierende handling (Wertsch, 1991, 

s. 33).  

 

Säljö (2001) mener læring handler om å være medansvarlig for kunnskapene og ferdighetene 

man har og bruke dem på en produktiv måte innenfor nye sosiale praksiser. Mennesker vil bli 

preget av det de opplever og de vil bruke erfaringer de får i fremtidige situasjoner. Vi får 

kontakt med omverden ved hjelp av medierende midler som utgjør kulturelle redskaper 

(Dysthe, 2001, s. 76).  

 

3.4.3 Samarbeid  

Det sosiokulturelle perspektivet legger vekt på at kunnskap blir konstruert gjennom 

samhandling og i en kontekst, og slik er interaksjon og samhandling grunnleggende for læring 

(Dysthe, 2001, s. 42). Læring på arbeidsplassen kan foregå gjennom ved at de ansatte 

individuelt deltar i læringen i et felleskap som vil si sammen med andre kollegaer på 

arbeidsplassen og slik distribuere læringen i felleskapet (Dysthe, 2001, s. 53). Gjennom 

kommunikasjon kan de ansatte dele erfaringer og slik få en fellesefaring gjennom å uttrykke 

hva de har forstått av innholdet i til hverandre (Dysthe, 2001, s. 49). Effektiv sosial mediering 

i grupper skjer gjennom felles mål for gruppa og gjennom personlig ansvar (Dysthe, 2001, s. 

51). For at samarbeidet i gruppene skal gi utelling må de altså ha et mål de er sammen om å 

nå og ved at de personlig tar ansvar for at dette skjer.  

 

Vgotskys (1978, s. 86) sone for proksimal utvikling forklarer at det finnes et utviklingsnivå 

som mennesket ikke vil nå uten hjelp fra en person med mer kunnskap på området som skal 

læres. Mennesket som er mer dyktig fungerer som en stillasbygger for den mindre erfarne 

(Bruner, Wood & Ross, 1976). En stillasbygger trenger ikke å være et menneske, men kan 

være andre ting slik som slik som tilbakemeldinger eller hint i et spill.  
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3.5 Lekteori  

Spill og spillifisering er knyttet til lek og spenning. Ofte er det gøy og spennede å ha 

spillbasert læring, og det er ikke bare barn som opplever lek, men også voksende. Derfor er 

det relevant å ta opp teori om lek og hvordan lekteori er knyttet til spill.  

 
3.5.1 Konkurranse i lek  

Brian Sutton-Smith påpeker i sin bok The Ambiguity of Play (1997) at lek kan ha flere 

betydninger og at lek foregår innenfor mange ulike arenaer. Spillifisering bygger på lek at 

man skal ha det gøy og det er derfor nødvendig å se på lekteori og hvordan voksene kan 

oppleve lek. Når spillifisering innarbeids i læring kan det oppstå konkurranse og i sitt kapittel 

om «Retorics of power» forteller Sutton-Smith (1997) at lek ikke er forbehold for barn, men 

at også voksene kan oppleve lek. På et sosialt nivå kan lek hos voksene blant annet ses på som 

en konkurranse hvor to grupper søker overlegenhet. Slik konkurranse kan samle gruppene 

gjennom deres felles engasjement for typen konkurranse de utfører (1997, s. 75). Dette kan 

for eksempel fremstilles gjennom at barnehager har et engasjement om at personalet skal ha 

kompetanse om hvordan man snakker med barn og unge om vanskelige tema gjennom 

spillbasert simulasjon.  

 

Johann Huizinga forklarer i sin bok Homo Ludens (1955) at når det kommer til lek er grensen 

mellom seriøsitet og lek uklar. For Huizinga er lek en fri og meningsfull aktivitet og et 

betydelig elementet i lek er en form for konkurranse, hvor konkurranse samler mennesker på 

hver sin side for den samme saken. For Huizinga (1955, s. 49-50) er lek forbundet med å 

vinne og det å vinne gir en følelse av suksess av sine egne handlinger og prestasjoner. Det er 

ikke makt eller ønsket om å dominere andre som er viktig, men å utmerke seg blant andre. 

Mennesker vil leke eller konkurrere for noe og det viktigste er å vinne og å oppleve en 

annerkjennelse.  

 

3.5.2 The magic circle 

Eric Zimmerman og Katie Salen forteller om begrepet «the magic circle» i rules of play 

(2004). Dette begrepet er basert på Johann Huizinga´s bok Homo Ludens (1955, s. 8), hvor 

Huizinga snakker om en midlertidig verden innenfor den ordinære verden som oppstår når 

man spiller, hvor spillet foregår på en arena slik som et brett, scene eller bane som fungerer 
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som denne midlertidige verden. «The magic circle» begrepet til Zimmerman og Salen er når 

en spiller går ut og inn av et spill, hvor de krysser den grensen som definerer spillet i tid og 

rom, det er hvor spillet tar plass. Det å spille betyr å entre denne «the magic circle» eller 

skape den når spillet begynner. Her i denne «the magic circle» vil den virkelige realititeten 

vår byttes ut med en realitet som eksisterer i spill verden. Det er et spesielt sted i tid og rom 

laget av spillet som har både begrensninger og er ubegrenset med uendelige muligheter. Her 

kan brukeren utforske og repetere spillet. «The magic circle» kan være et fysisk element slik 

som en basketball bane eller et brett fra et brettspill, eller ha en ikke fysisk grense slik som 

klappelek som kun oppstår når en eller flere «spillere» bestemmer seg for å leke klappelek. 

Rammene hos et spill er altså begrepet til Zimmerman og Salen, «the magic circle». Spillets 

rammer forteller brukerne at de spiller og at rommet for lek er separert fra den virkelige 

verden. Dette skjer også i en simulasjon, i den forstand at det kan plassere en person i en 

kunstig realitet som baserer seg på den virkelige verden. Simulasjonen kan også skape en 

plass for lek når simulasjonen blir spillifisert. Det kan være en ramme mellom å leke og ikke 

leke, men grensene for selve leken kan være uklare. Rammen viser realiteten til spillet og 

hvordan realiteten i spillet krysser realiteten i den virkelige verden (Salen & Zimmerman, 

2004).  

 

Salen og Zimmerman (2004) forteller at spill kan ses på som enten åpne eller lukket systemer. 

Et lukket system utveksler ikke noe med miljøet rundt seg mens et åpent system tar energi og 

materie fra miljøet rundt seg. Når det gjelder åpent og lukket spill i forhold til «the magic 

circle» så er det snakk om grensen mellom « the magic circle» i et spill og verden på utsiden 

av spillet. Når spillets grense er lukket skaper det en selvstendig egen verden inne i spillet 

mens når spillet er åpent skjer det et utveksling mellom spillet og den verden som finnes 

utenfor spillets rammer.  

 

3.5.4 Lek med mening 

Huizinga (1955) forklarer at all lek betyr noe og at det i lek alltid er noe på spill som skaper 

og formidler mening til handlingene som gjøres i spillet. Det som er mest betydelig i 

spilldesign er meningsfull lek (Salen & Zimmerman, 2004). Når en spiller gjør et valg i spillet 

vil den handlingen fra det valget som brukeren har tatt få et ufall i spillet.  
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Lek er den opplevelsen mennesket har av spillet og interkasjonen som skjer mellom brukeren 

og spillet er mediert gjennom lek. Når brukeren er fokusert på spillet medierer spillet 

interaksjonen mellom spillerne. Samarbeidet brukerne har i spillet formidles gjennom deres 

handlinger innenfor spillet til hverandre og slik kan de lære av deres samarbeidspartnere av de 

handlingene de velger å gjøre (Salen & Zimmerman, 2004). Lek kommer ikke fra spillet i seg 

selv, men gjennom hvordan brukerne av spillet interagerer med spillet for å kunne spille det. 

Alle spill lar brukerne ta handlinger og valg, og spillet gir disse valgene og handlingene utfall. 

Å spille et spill handler om å ta valg og ta handlinger, og hver handling som blir tatt resulterer 

i å endre spillet i seg selv. Meningsfull lek/spill oppstår når forholdet mellom handlinger og 

utfallet til handlingene i spillet er både merkbare og integrert i spillets kontekst. Det er 

merkbart gjennom at brukeren får vite hva som skjedde når de tar et valg i spillet for 

eksempel gjennom tilbakemeldinger som forteller deg hva utfallet til valget du tok har å si for 

spillet. Det er integrert ved at det valget som brukeren tar har en effekt på spillet senere og lar 

brukeren vite hvordan det valget vil påvirke resten av spillet (Salen & Zimmerman, 2004).  
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4 Metodisk tilnærming  

I dette kapittelet presenteres forskningsdesign og metodisk tilnærming. Dette studiet har brukt 

kvalitativ intervjustudie som metode for å samle inn data. Den metoden som er brukt for å 

samle inn data er semi – strukturerte intervju med intervjuguide. For å analysere 

datamaterialet og for å kunne diskutere, og eventuelt dra konklusjoner av dette har det blitt 

brukt en tematisk analyse. Jeg vil innledningsvis starte med å beskrive og begrunne valget av 

forskningsdesign for oppgaven. Jeg vil deretter presentere og drøfte prosessen av innsamling 

av data. Videre vil jeg ta for meg etiske overveielser som er gjort før jeg tilslutt presenterer 

validitet, reliabilitet og generalisering i forhold til studiet.  

 

Forskningsdesignet er valgt ut ifra studiets forskningsspørsmål: Hva forteller 

barnehageansatte om deres bruk av en spillbasert 3D simulasjon? og Hva forteller 

barnehageansatte om deres opplevelser av en spillbasert 3D simulasjon? 

 

4.1  Forskningsdesign 

4.1.1 Kvalitativ tilnærming  

Jeg har valgt å ta en kvalitativ tilnærming fordi jeg i denne studien er interessert i et 

menneskelig fenomen som omhandler barnehageansattes tanker, vurdering og oppfatninger 

om bruk og opplevelser av et simuleringsspill. Kvalitativ metode innebære å beskrive disse 

fenomenene i kontekst, tolke prosesser eller meninger, eller å søke etter å forstå hva som 

ligger bak de menneskelige fenomenene vi forsker på (Silverman, 2014, s.4-5).  

 

4.2 Utvalg og Datainnsamling   

Valget av metode kommer ofte fra kjennskap til det feltet vi studerer (Thagaard, 2013) og det 

er dette denne studien baserer seg på. Min motivasjon for denne studien er basert på at jeg 

selv har jobbet i barnehage i flere år som vikar og har en interesse for hvordan man bruker 

spill og spillifisering i læring. Ettersom jeg har jobbet i barnehage falt valget på å studere og 

intervjue barnehageansatte naturlig. Intervju som metode ble valgt fordi jeg mener intervju 
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ville være mest gunstig i denne studien for å få informasjon om mine to forskningsspørsmål, 

Hva forteller de ansatte i barnehagen om deres bruk av en spillbasert 3D simulasjon? og Hva 

forteller de ansatte i barnehagen om deres opplevelse av en spillbasert 3D simulasjon? I 

denne studien er det valgt å intervjue barnehageansatte som bruker en spesifikk simulasjon 

som er laget for å øke fagkompetanse og handlingskompetanse hos mennesker som jobber 

med barn og unge. Informantene fra den ene barnehagen som er involvert i denne studien ble 

kontaktet av meg etter at jeg fikk kontaktinformasjon om denne barnehagen fra RVTS. Den 

andre barnehagen som er involvert i denne studien kontaktet jeg selv ettersom barnehagen 

ligger i nærmiljøet mitt, og jeg hadde hørt at de hadde erfaring med «Snakke sammen». Jeg 

kontaktet styrerne i begge barnehagene først før informasjon om deltagelse gikk videre til de 

ansatte. Deltagerne ga sitt samtykke ved å signere et samtykkeskjema (se vedlegg nr.2). 

Datainnsamlingen ble gjennomført i den siste uken av februar og den første uken av mars 

2020. Utvalget for studien ble valgt ut ifra hva som var tilgjengelig innenfor min rekkevidde 

på tidspunktet studien ble gjennomført, noe som man kaller bekvemmelighetsutvalg. 

 
4.2.1 Informantene  

Datamaterialet tar utgangspunkt i intervjuer med syv informanter fra to forskjellige 

barnehager. Jeg har valgt informanter fra en barnehage som har brukt simulasjonen 

systematisk og en barnehage som ikke har brukt simuleringsspillet systematisk. Det vil si at 

den ene barnehagen bruker simuleringspillet ofte og har rutiner på å bruke det mens den andre 

barnehagen har brukt simuleringspillet noen ganger på personalmøter og avdelingsmøter, og 

har ikke noen spesifikke rutiner ut over det. Dette valget er tatt for å få bredere datagrunnlag 

og om forskjeller i tilnærming hos de ansatte spilte inn i deres tilnærming og opplevelse av 

simulasjonen. De fleste av informantene har vært på et kurs om simulasjonen «Snakke 

sammen» og opplæringsplattformen snakkemedbarn.no med RVTS på forhånd før de begynte 

med simulasjonen selv. Noen av de ansatte i barnehagen har lært av de andre som har vært på 

kurset.  

 

Informantene har en alder mellom 30 og 60 år og er både kvinner, og menn. De har 

forskjellige utdanningsbakgrunner, men alle har utdanningsbakgrunner som er relevante for 

arbeid i barnehage. Noen av informantene er styrere og noen av de er arbeider på «gulvet» i 

barnehagen slik som pedagogiske ledere, barne og ungdomsarbeidere, og 

barnehageassistenter. Informantene i oppgaven vil bli omtalt som informant 1, informant 2, 
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informant 3, informant 4, informant 5, informant 6 og informant 7. Jeg kommer ikke til å 

fremheve hvilken barnehage informantene har tilknytning til i analyse kapittelet for å 

opprettholde anonymitet til de ansatte. Hvorfor dette er gjort og grunnen til at informantene 

vil bli omtalt med tall og ikke fiktive navn vil jeg komme tilbake til i avsnittet om etiske 

overveielser.  

 

4.2.2 Intervju  

Valget av intervju som datainnsamlingsmetode kommer av at intervju er relevant for å 

besvare forskningsspørsmålene i denne studien. Intervju som metode innebærer å føre en 

samtale mellom forsker og informant og brukes når det skal forskes på menneskers tanker, 

meninger, holdninger, vurderinger eller oppfatninger (Befring, 2015, s.74). Barnehageansattes 

bruk og opplevelse av den spillbaserte simulasjonen «Snakke sammen» vil gi innsyn i deres 

tanker, meninger, vurderinger og oppfatninger om simuleringspillet. Denne studien har et 

fokus på å redegjør for disse forholdene og derfor er intervju valgt som relevant 

datainnsamlingsmetode. Ettersom jeg har gjort intervju har jeg derimot ikke 

førstehåndskunnskap om bruken til informantene, men får gjennom intervjuene informantenes 

opplevelse av simulasjonen gjennom det de forteller.  

 

I denne studien er det semi-strukturert intervju med båndopptaker som har blitt utført. Valget 

å bruke semi-strukturert intervju er på bakgrunn av at denne studien tar utgangspunkt i 

informantenes individuelle opplevelse (Silverman, 2014) av simulasjonen. Gjennom semi-

strukturet intervju vil det være strukturerte spørsmål satt ned på forhånd i form av en 

intervjuguide (se vedlegg nr.3). Intervjuguidens spørsmål har åpne svar muligheter for 

intervjuobjektet å tolke og gir meg mulighet til å utforske intervjusvarene underveis i 

intervjuene, samt at det lar meg improvisere (Silverman, 2014, s. 166). Intervjuguiden er 

utformet med relevante og klare spørsmål slik at den tydelig får frem hva jeg er ute etter å 

undersøke (Bryman, 2016). Spørsmålene i intervjuguiden er basert på innhold og utformingen 

av simuleringspillet SNAKKE og har spørsmål slik som hva tenker du om at simuleringspillet 

baserer seg på å være realistisk? Og Kan du fortelle hva du tenker at du sitter igjen med når 

du har fullført en oppgave? Intervjuene har vært oppsøkende intervju ettersom intervjuene ble 

foretatt på barnehageansattes arbeidsplass (Befring, 2015, s.74).  
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4.2.3 Stimulated Recall  

I intervjuene har jeg benyttet meg av metoden stimulated recall. Stimulated recall er en 

metode som blir brukt i intervjuene for å gi informantene en mulighet til å gi så nøyaktige 

tanker og følelser rundt simulasjonen som mulig gjennom å se på skjermbilder fra 

simulasjonen. Håndfaste påminnelser av en hendelse kan stimulere til at man husker de 

tankene og følelsene man hadde under en spesifikk situasjon eller hendelse (Hodgson, 2008). 

Stimulated recall har mest optimal funksjon hvis det brukes kort tid etter at noen har vært i 

interaksjon med en aktivitet som de skal huske tilbake til (Hodgson, 2008). I denne studien 

derimot har ikke informantene hatt noe krav på at de måtte bruke simuleringsspillet kort tid 

før intervjuene ble gjort, men den ene barnehagen bruker simulasjonen jevnlig. I intervjuene 

har det blitt brukt ulike bilder fra spillet som blant annet viser oppgavene, ulike spill 

elementer som dukker opp og eksempler på tilbakemeldinger de kan få. En vanlig kritikk av 

stimulated recall er at deltagerne som skal huske tilbake til en aktivitet, egentlig beskriver hva 

de føler der og da, og ikke hva de følte når den gangen de faktisk gjorde aktiviteten (Hodgson, 

2008). Det kan være vanskelig å vite hva informantene egentlig husker tilbake til og om det er 

noe de mener der og da i intervjusituasjonen. I intervjuene som er gjort i denne studien 

uttrykte informantene både ting de følte den første gangen de opplevde de skjermbildene i 

selve simulasjonen, men også tanker og følelser de hadde i ettertid gjennom spørsmålene de 

ble spurt i intervjuet.  

 

Denne studien baserer seg på intervju som metode og studien baserer seg på det informantene 

forteller om i intervjuene. Å basere seg på en metode kan gi mindre rikere data enn ved bruk 

av to metoder (Befring, 2015) som for eksempel intervju og observasjon. Bruk av observasjon 

kunne gitt studien svar på andre ting enn det intervju kan gjøre. Dette kan blant annet være 

mer innsyn i den praktiske måten de ansatte i barnehagene bruker den spillbaserte 

simulasjonen. Observasjon var vurdert som en del av datainnsamlingsmetodene i denne 

studien, men ble ikke gjennomført. Dette er på grunn av den tiden som var disponibel under 

arbeidet med denne studien ikke ble tilstrekkelig nok til både intervju og observasjon. Derfor 

valget jeg å bruke stimulated recall i intervjuene ved å bruke bilder for å forsøke å få mer ut 

av datainnsamling i intervjuene.  
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4.3 Tematisk analyse 

Datamaterialet som er samlet inn i denne studien er analysert ved bruk av tematisk analyse. 

Dette vi si at jeg har identifisert, analysert og rapportert temaer i datamaterialet (Braun & 

Clarke, 2006) som kan fortelle om meningsinnholdet i datamaterialet jeg har samlet inn 

(Thagaard, 2013). Den tematiske analysen som er gjort i denne studien er basert på en 

teoretisk tematisk analyse siden jeg tar utgangspunkt i forskningsspørsmålene i studien når jeg 

skal finne koder og tema (Braun & Clarke, 2006). Med kodeord som jeg finner kan jeg 

lokalisere temaer som oppstår ofte i datamaterialet og slik utvikle kategorier som inneholder 

deler av det transkriberte datamaterialet som er relevant for å kunne besvare studiens to 

forskningsspørsmål (Bryman, 2016). Den tematiske analysen som er gjort er basert på Braun 

& Clarks (2006) seks steg for utføring av tematisk analyse. De seks stegene innebærer at jeg 

har blitt kjent med datamaterialet for så å produsere koder, søke etter temaer og vurdere 

temaer, definere og navngi tema og, tilslutt produsere en rapport av analysen. Analysen av 

datamaterialet er gjort uten vekt på teori litteratur og tidligere forskning unntatt teori om 

fenomenologi. Dette er gjort siden studien har et fenomenologisk perspektiv og ønsker å 

forstå de ansatte i barnehagen egne beskrivelser og opplevelse av den spillbasert simulasjonen 

«Snakke sammen».  

 

Forskningsspørsmålene har endret seg i løpet av oppgaven og ble ikke ordentlig formulert før 

etter intervjuene med informantene. Før intervjuene ble gjort hadde jeg noen tanker om hva 

jeg ville spørre om, dette var blant annet om spørsmål om realisme, hva de mente er vanskelig 

eller lett med simulasjonen, hva simulasjonen kan bidra med til arbeidshverdagen deres og 

hva de tenker om å bruke spillbasert simulasjon i forhold til tradisjonelle metoder. Dette var 

generelle spørsmål rundt informantenes bruk av «Snakke sammen». Studien 

forskningsspørsmål startet ved at bruk og opplevelse av i et spørsmål, Hva forteller 

barnehageansatte om deres bruk og opplevelse av en spillbasert simulasjon? men ble delt 

etter at analysen ble gjort til to forskningsspørsmål, Hva forteller de ansatte i barnehagen om 

deres bruk av en spillbasert 3D simulasjon? og Hva forteller de ansatte i barnehagen om 

deres opplevelse av en spillbasert 3D simulasjon? 
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4.3.1 Kategorisering av datamaterialet  

Jeg startet først med å transkribere intervjuene før jeg leste igjennom alt datamateriale som er 

samlet inn. Jeg leste igjennom de transkriberte intervjuene flere ganger for å finne koder i 

datamaterialet i forhold til forskningsspørsmålene i studien. Kodene ble funnet ved 

gjennomgang av datamaterialet. Kodene som var funnet ble satt opp vedsiden av data 

ekstraktet de er hentet ut fra i en tabell for hvert intervju. Gjennom lesing ble det satt 

foreløpige temaer som gikk igjen i datamaterialet. Eksempel på en kode som er relevant til 

forskningsspørsmålene er: «mener det er viktig å sette av tid til å bruke spillet» eller «fant det 

morsom og spennende å bruke et spill for å få kompetanse». Kodene ble så kategorisert i de 

foreløpige temaene. Etter å ha samlet alle kodene i datamaterialet satt jeg igjen med tre 

gjennomgående temaer i datamaterialet. Temaene som ble funnet er Bruk og utforming, 

holdninger og følelser og opplevelse av kompetanse.  

 

Når det er valgt ut temaer fra analysen er temaene sett på i forhold til forskningsspørsmålene i 

studien og hvordan det er viktig for å kunne besvare disse (Braun & Clarke, 2006). Temaer 

som er funnet i denne studien er temaer som dukker opp ofte i det transkriberte datamaterialet, 

metaforer og sammenligninger intervjuobjektene bruker, og overganger fra et tema til et 

annet, samt likheter og ulikheter i måten intervjuobjektene diskuterer de samme temaene 

(Thagaard, 2013). Når jeg har utført analysen har det vært viktig at jeg har informasjon fra 

alle intervjuobjektene om de samme temaene slik at det er mulig å sette opp kategorier ut ifra 

datamaterialet (Thagaard, 2013).  

 

For at jeg skal kunne finne de begrepene jeg vil se etter er det viktig at alle deltakerne 

besvarer de samme spørsmålene. Temasentrerte analyser kritiseres ofte for å ikke ivareta et 

helhetlig perspektiv (Thagaard, 2013) siden man tar små deler av de transkriberte tekstene fra 

intervjuene fra hver deltaker og sammenligner dem. Slik blir de tatt ut fra den opprinnelige 

konteksten de står i. Derfor er det viktig at den informasjonen man tar fra hver deltaker settes 

inn i sammenheng med utsnittet fra den transkriberte teksten informasjonen kommer fra for å 

få et helhetlig perspektiv (Thagaard, 2013). Ved å se på kategorier fra hver enkelt deltaker 

som omhandler studiens forskningsspørsmål kan man finne sammenhenger mellom disse 

kategoriene for å få grunnlag til en helhetlig forståelse av datamaterialet man har (Thagaard, 

2013). Det er på denne måten jeg har bearbeidet informasjon fra datamaterialet for å kunne 

besvare studiens to forskningsspørsmål. 
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4.4 Etiske overveielser  

Datainnsamling for denne studien er gjort i forhold til de Nasjonale forskningsetiske 

komiteens retningslinjer for forskningsetikk (NESH, 2016). Siden denne studien samler inn 

informantenes stemmer gjennom intervju med båndopptaker, er det sendt meldeskjema til 

Norsk senter for forskningsdata om prosjektet (se vedlegg nr.1). Når man har rolle som 

forsker bruker man seg selv som et middel for å få informasjon og det er viktig at jeg som 

forsker har et reflektert forhold til viktige beslutninger som tas i forskningsprosessen 

(Thagaard, 2013). Dette vil si at jeg må ta grundige vurderinger i forhold til avgjørelser om 

hvordan data skal samles inn og hvordan data skal analyseres og tolkes (Thagaard, 2013).  

 

Simulasjonens tematikk er basert rundt samtaler med barn og unge om blant annet overgrep 

og vold. «Snakke sammen» baserer seg ikke på historier fra ekte barn selv om det er barn som 

opplever lignende eller de samme tingene i den virkelige verden. Derfor har informantene fått 

informasjon om i samtykkeskjema (se vedlegg nr.2) og før intervjuene ble gjort, om at studien 

ikke er interessert i informantenes egne erfaringer eller detaljerte situasjoner hvor 

informantene har hatt en dialog med barn eller unge hvor det er bekymringer om overgrep 

eller vold. Det er tatt forhåndstiltak for at dette ikke skulle dukke opp i intervjusituasjonen 

ved at det er brukt en intervjuguide og ved gjentatte oppfordringer til informantene om å ikke 

gå inn på detaljerte situasjoner hvor de har snakket med barn eller unge om vold eller 

overgrep. 

  

4.4.1 Transkribering 

Studien har transkribert intervjumaterialet som er samlet inn gjennom båndopptaker. Det er 

valgt å bruke båndopptaker istedenfor video i denne studien på grunn av hensyn til 

personvern. Ved å bruke båndopptaker oppstår det mindre personlige kjennetegn hos 

informantene i datamaterialet og å bli filmet under intervjusituasjonen kan være ubehagelig. 

Når man bruker video kan det også skje at informantene blir mer bevisst på seg selv og hva 

man sier fordi man blir filmet. Å bruke båndopptaker kan også være ubehagelig for de som 

intervjues, men det kan ofte være lettere å fokusere under intervjuet når det ligger en 

båndopptaker på et bord enn et videokamera i rommet.  
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Det er brukt båndopptaker for å kunne anonymisere informantene raskt og for å unngå å 

oppbevare data om informantene i lengere tid enn nødvendig. Siden det er brukt båndopptaker 

er det viktig at jeg som forsker tar med alt som foregår i lydopptaket, alt fra det personens sier 

til pauser og overlappinger når jeg skal transkribere (Silverman, 2014, s.331). Ofte kan 

lydopptak fra intervjuer bli oppfattet annerledes hvis man ikke tar med pauser og 

overlappinger fordi det skaper en annen situasjon enn den som egentlig foregikk (Silverman, 

2014, s.331). Det er da viktig å ta med pauser og overlappinger i transkriberingen og når 

datamaterialet skal legges frem hvis dette oppstår.  

4.4.2 Rollen som forsker  

Som det ble nevnt i avsnittet om utvalg og datainnsamling høyere opp i kapittelet har jeg et 

engasjement for studiet som baserer seg på min egen bakgrunn som tidligere ansatt i 

barnehage og mitt engasjement for tematikken kan prege resultatene. Det er sjeldent at en 

forsker ikke har en faglig forståelse for det de studerer og det er vanskelig å gå inn i en studie 

helt nøytral (Tjora, 2017). Siden jeg har et personlig engasjement er det viktig at jeg som 

forsker er objektiv og får frem det informantene mener. Studien har et fenomenologisk 

perspektiv og dette kan hjelpe med objektivitet fordi det er informantenes egne subjektive 

forståelse av virkeligheten som er av interesse i studien.  

 

Som forsker stilles det store krav til min integritet og fagkompetanse (Befring, 2015). Da er 

det viktig at jeg viser intervjuobjektet at jeg er en trygg person som ikke prøver å invadere 

intervjuobjektets tanker, oppfatninger eller meninger, men heller vil høre hva 

intervjuobjektene mener, uten å komme med egne eller motstridende budskap underveis 

(Thagaard, 2013). I en intervjusituasjon er det en fare for at informantene opplever følelser og 

tanker som de ikke var forberedt på å få (Willig, 2013, s. 109). Tematikken i «Snakke 

sammen» er ikke lett og kan være vanskelig for enkelte å snakke om dette. I denne studien har 

ikke fokuset vært på de situasjonene som informantene har vært i med barn og unge, men 

fokuserer mer på bruk og opplevelsen av simulasjonen i seg selv. Ettersom jeg skal bruke 

intervju er det viktig å tenke på at spørsmålene som stilles ikke er for personlige, nærgående 

eller ledende for intervjuobjektet (Thagaard, 2013) og at jeg som forsker tar ansvar for at dette 

opprettholdes i intervjuet. Noen av spørsmålene i intervjuguiden kan oppfattes som ledene 

slik som spørsmålet om realisme og mestringsfølelse.   
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4.4.3 Anonymitet 

Transparens er viktig i en kvalitativ oppgave for å få gi en forståelse for presentasjonen av 

forskningen som er gjort ved at valgene som er gjort i oppgaven formidles godt (Tjora, 2017, 

s.248). En del av studien som kan gjøre den transparent er gjennom presentasjon og 

formidling av datamaterialet hvor man legger frem sitater fra informantene hvor de 

presenteres med kjønn, alder og et fiktivt navn. Det er ofte vanlig å ha det man kaller en tykk 

beskrivelse (Geertz, 1973). Jeg har diskutert med min veileder flere ganger om tykk 

beskrivelse i min studie og har kommet fram til at ut ifra det sensitive temaet som tas opp og 

at det er barnehage ansatte, og barnehager som er involvert så er det valgt å gi en begrenset 

tykk beskrivelse. Dette kommer av at anonymitet er viktig for informantene og for at det ikke 

skal være mulig å knytte informantene til en barnehage hvor det eventuelt kan ha vært 

situasjoner hvor et barn kan ha vært utsatt for vold eller overgrep. Hvis oppgaven hadde gitt 

en mindre begrenset tykk beskrivelse ville dette gått imot anonymiteten til informantene, men 

også barnehagene og barna i disse barnehagene. I denne oppgaven vil etikk for anonymitet gå 

over behovet for en tykk beskrivelse på grunn av det sensitive temaet som simulasjonen 

«Snakke sammen» tar opp. Dette vil da virke inn på oppgavens transparens.  

 

Informantene i oppgaven er omtalt som informant 1, informant 2, informant 3, informant 4, 

informant 5, informant 6 og informant 7. Navnene og kjønnet til informantene har ikke 

betydning på den informasjonen som kommer frem i datamaterialet siden alle informantene 

jobber i barnehager. Informantene har fått tall som «navn» fordi det er viktig for både meg og 

informantene at de er anonyme fordi temaet som snakkes om er sensitivt. Selv om det ikke 

kommer frem detaljerte situasjoner hvor de har snakket med barn og unge om vold og 

overgrep kommer det derimot frem at noen av informantene har vært borti situasjoner hvor de 

har snakket med barn og unge om disse temaene.  

 
Det finnes konsekvenser av å endre informantenes kjennetegn og navn. En av konsekvensene 

ved at informantene får et pseudonym er at bakgrunns beskrivelsen ikke henger med 

utsagnene som kommer frem av informantene i presentasjonen av datamaterialet (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s.301). Det har i denne studien derimot ikke hatt betydning for meningen i 

datamaterialet ved at informantene har fått tall som «navn» ettersom studien ikke er 

interessert i informantene i seg selv, men alle informantene som en helhet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Meningen i datamaterialet kommer fortsatt frem slik informantene selv 
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presenterer det i intervjuene fordi informanten har bakgrunner som svært like. Det er derimot 

viktig at jeg som forsker er observant på at når informantene får veldig anonyme navn og lite 

beskrivelse at det kan gjøre det vanskelig for andre å se konteksten til utsagnene til 

informantene kommer med. Jeg håper at studien blir mer transparent gjennom en begrenset 

tykk beskrivelse som er plassert i starten av analysekapittelet. Der vil jeg presentere «Snakke 

sammen», barnehagehverdagen og litt om barnehagene. Det vil også brukes sitater fra 

informantene i analysen.  

 
4.4.4 Analyse 

Når man bruker tematisk analyse kan det oppstå etiske utfordringer ved at den delen av den 

transkriberte teksten jeg velger som relevant, skilles vekk fra den opprinnelige helheten den 

kommer fra. Kategoriene jeg finner i teksten er definert av meg som forsker og 

intervjuobjektet fremmedgjøres ved at jeg tar utgangspunkt i min egen forståelse av den 

situasjonen som studeres (Thagaard, 2013). Som forsker vil jeg ha et annet perspektiv og 

forståelse for analysen av datamaterialet enn det informantene vil ha. Informantene trekker på 

sin egen subjektive forståelse og erfaring av deres bruk og opplevelse av den spillbaserte 

simulasjonene. Presentasjonen av datamaterialet vil da innebære en fortolking av en allerede 

fortolket virkelighet. Her er det da viktig at det faglige ståstedet jeg som forsker har blir 

redegjort for slik at tolkningene av datamaterialet blir forstått (Thagaard, 2013, s.153-154). 

 

Når det gjelder tematisk analyse er kodene og temaene som er funnet gjennom analyse 

definert av meg som forsker og min forståelse av datamaterialet. Slik kan informantene bli 

fremmedgjort ved at den forståelsen informantene selv har kanskje ikke kommer frem 

(Thagaard, 2013, s.191). Da er det igjen viktig at det faglige ståstedet til studien kommer 

frem. I denne studien er analysen og kodene gjort induktivt, men temaene har etter på blitt 

innarbeidet mot et teoretisk rammeverk. I tillegg fokuserer studien mer på en helhet av de 

sitatene informantene blir presentert med i analysen enn informantens sitater hver for seg.  

 

4.5 Reliabilitet, validitet og generalisering  

4.5.1 Reliabilitet 

I kvalitativ pedagogisk forskning er det få ganger det er mulig å gjøre direkte målinger siden 

pedagogisk forskning for mesteparten dreier seg om indirekte målinger slik som 
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informantenes holdninger og tanker (Befring, 2015, s. 48). Målet med reliabilitet er å 

minimere feil og partiskhet i studien (Yin, 2009, s. 45) For å opprettholde reliabilitet i studien 

som er utført må forskningsspørsmålene og forskningsdesignet i denne studien kunne 

etterprøves av andre og få det samme resultatet (Silverman, 2014). Derfor er det viktig å være 

presis og nøyaktig når man skriver hvordan fremgangsmåten til datainnsamlingen er gjort slik 

at det kan være mulig å gjennomføre studiet på nytt (Yin, 2009, s. 45). I pedagogiske og 

psykologiske målinger kan reliabiliteten svikte på grunn av upresise eller lite objektive 

datainnsamlingsmetoder (Befring, 2015, s. 53) og derfor er det viktig at studien som er gjort 

kan repeteres.  

 

Når det er valgt intervju med båndopptaker som hoved datainnsamlingsmetode er det gjort i 

forhold til å kunne besvare forskningsspørsmålene i studien. Som nevnt tidligere er det er 

viktig at all lyd fra pauser til stemmer blir tatt med i transkribering av lydopptakene fra 

intervjuene. Dette er viktig siden tolkningen av transkripsjonene kan bli svekket hvis det ikke 

dette tas med fordi intervjusituasjonene kan analyseres annerledes i ettertid, og kan skape en 

annen situasjonen den som foregikk (Silverman, 2014). Dette kan gjøre det vanskelig å 

etterprøve studiet som er gjort. I kvalitativ studier må forskeren argumentere for relabiliteten 

ved å redegjøre for hvordan dataene har blitt utviklet underveis i forskningsprosessen 

(Thagaard, 2013, s. 202). Det er en svakhet ved kvalitative studier at relabiliteten kan være 

dårlig fordi det er vanskelig å reprodusere det samme om igjen, spesielt når studien er gjort 

induktivt. Studien har tatt i bruk semi-strukturerte intervjuer hvor jeg som forsker vil være 

den som samler inn data. Slik kan mine egne oppfatninger og forutsetninger før 

datainnsamlingen, og før analysen er gjort ha virket inn på resultatet. Intervjuene kan være 

påvirket av mine egne teoretiske antagelser og virke inn på relabiliteten. Dette kan komme av 

at jeg selv har jobbet i barnehage og får mine egne antagelser, men også mine egne tanker om 

spillifisering og simulasjonen «Snakke sammen».  

 

4.5.2 Validitet 

Validitet går ut på om måledata gir et reelt og sannferdig uttrykk for det fenomenet eller 

variabelen en tar sikte på å måle i studien (Befring, 2015, s. 51). Studiens validitet er basert på 

om intervjuene som er gjort faktisk reflekterer det fenomenet som jeg ønsker å vite noe mer 

om (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 276). Mangel på metoder for å sikre validitet er en kritikk 

mot kvalitative studier forteller Edvard Befring (2015, s. 55) og denne studien har bare brukt 
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en datainnsamlingsmetode, intervju, fordi tiden ikke var tilstrekkelig for å også gjøre 

observasjon i tillegg. Her er det da betydelig at jeg beskriver intervjudataen godt. Å ha en 

induktiv fremgangsmåte kan styrke studiens validitet. Siden studien har foregått induktivt kan 

det validere de utsagnene som informantene kommer med fordi det er informantenes egen 

sannhet om dem selv (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 281). Selv om induktiv fremgangsmåte 

kan styrke validiteten kan fortsatt mine egne oppfatninger og forventinger som forsker virke 

inn. Det er her viktig at jeg er tydelig på hva som er mine tolkninger av informantenes utsagn 

i analysen (Befring, 2015, s. 54-55).  

 

Ettersom det er kun et fåtall informanter i denne studien og alle har samme arbeidsbakgrunn 

kan jeg bare anta ut ifra det utvalget jeg har. Tolkninger av litteratur i studien må også ses på i 

forhold til validitet i den forstand at dette også er egne tolkninger jeg har tatt (Befring, 2015).  

 

4.5.3 Generalisering 

Robert K. Yin (2009, s. 38-39) forteller om to forskjellige generaliseringsbegreper Statistisk 

generalisering og analytisk generalisering. Siden studien tar en mer induktiv fremgangsmåte 

vil analytisk generalisering være mest relevant i forhold til de to begrepene til Yin i denne 

oppgaven. Analytisk generalisering innebærer å sammenligne tidligere eksiterende teori med 

det empiriske datamaterialet som er samlet inn (Yin, 2009, s. 38) og som nevnt tidligere vil 

studiens analyse av datamateriale ikke føres direkte av teori litteratur, men heller bli sett i 

forhold til teori etter at analysen er gjort.  

 

Denne studien har ikke hatt et mål å generalisere datamaterialet som er funnet på et 

populasjonsnivå. Den spillbaserte simulasjonen har hatt barnehageansatte i tankene som første 

målgruppe når det først ble startet, men simulasjonen er laget for alle mennesker som jobber 

med barn og unge. Derimot kan det være at resultatene fra studien kan overføres til andre 

utvalg enn det utvalget denne studien har fordi de erfaringer og opplevelser som informantene 

forteller om, kan gjenkjennes hos andre i en lignende situasjon og kan dermed ha generell 

verdi (Befring, 2015, s. 55).  
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5 Analyse 

I dette kapittelet vil jeg gi en oversikt over datamaterialet som er samlet inn gjennom semi – 

strukturerte intervju og analysere dette datamaterialet i forhold til studiens 

forskningsspørsmål, Hva forteller barnehageansatte om deres bruk av en spillbasert 3D 

simulasjon? og Hva forteller barnehageansatte om deres opplevelser av en spillbasert 3D 

simulasjon? For å analysere datamaterialet er det gjort en induktiv tematisk analyse. 

Datamaterialet som er analysert vil brukes for å begrunne diskusjoner i kapittel 6.  

 

5.1 Datainnsamlingens kontekst  

Denne studien har tatt utgangspunkt i to barnehager, hvor den ene barnehagen bruker «Snakke 

sammen» systematisk og den andre barnehagen ikke har brukt det systematisk. Studien er 

begrenset til barnehager som har brukt opplæringsprogrammet og simulasjonen «Snakke 

sammen» fordi simulasjonen var først pilotert i barnehager. Som nevnt tidligere i metode 

kapittelet vil informantene ikke knyttes til hvilken barnehage de tilhører for å opprettholde 

anonymitet for både informanten og barnehagene.  

 

Barnehagene er relativ forskjellige i forhold til utforming. Den ene barnehagen har to 

inngangsdører hvor den ene døren gikk til avdelingen til de minste barna og den andre døren 

var til avdelingen til de eldste barna. Denne barnehagen ligger vegg i vegg med en skole, men 

barnehagen hadde fortsatt sin «egen plass» som ga en klar følelse av at dette var en 

barnehage. Jeg gikk inn døren og ble møtt av barnehageansatte når jeg gikk innover. Her fikk 

jeg sitte på pauserommet som lå ved siden av flere møterom før den første informanten kom. 

Jeg og informanten gikk så videre opp noen trapper og opp til kontorene, og de administrative 

delene av barnehagen. Rommet vi satt i hadde utsikt til skolens lekeplass. Intervjuene med 

informantene ble gjort her, bortsett fra intervjuet med styreren som foregikk styrerens kontor. 

Slik ble intervjuene gjort uten at vi hørte eller så noe til barna i barnehagen.  

 

Den andre barnehagen har fire inngangsdører og fem avdelinger. Jeg gikk inn hoveddøra som 

ligger foran på bygget og inn i yttergangen hvor jeg så møtte den første informanten på den 

ene avdelingen. Jeg møtte på en gruppe barn som var i ferd med å ta på seg yttertøy for å gå ut 
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å leke. Intervjuet ble gjort på et rom ved siden av gangen hvor man kunne høre barna gjøre 

seg klare for å gå ut. Noen av de andre intervjuene som ble gjort i denne barnehagen ble gjort 

på pauserommet som ligger ved siden av den ene avdelingen hvor barnehagehverdagen ikke 

kunne høres like godt, men fortsatt var tilstede gjennom lyden av bilkjøring, 

kostymepåkledning og latter. Det ene intervjuet ble også gjort på kontoret til styrerne i 

barnehagen, hvor det var mer ro enn på de andre rommene.  

 

Intervjuene i seg selv har ikke vært stort forskjellige bortsett fra at intervjuene har foregått i to 

forskjellige barnehager. Gjennom intervjuene har jeg oppfattet informantene som ivrige og 

meddelende. Alle intervjuene er med bakgrunn i at informantene hadde et ønske om å 

diskutere og fortelle om deres bruk og opplevelser av simulasjonen. Tematikken i den 

spillbaserte simulasjonen «Snakke sammen» er viktig for alle informantene og barnehagene, 

og dette er områder de finner viktig å være gode på.  

 

5.1.1 Barnehagehverdagen  

For å gi en bedre forståelse for informantenes arbeid er det nødvendig å forklare om hvordan 

arbeidshverdagen i barnehager kan være. Barnehager er forskjellige og planlegger dagene 

ulikt og det finnes en del tidstyver i barnehagen. Tidstyver er definert i Fafo - Norwegian 

Institute for Applied International Studies, sin rapport Tidstyver i barnehagen (Nicholaisen, 

2012, s. 10) som «aktiviteter det brukes mye tid på i forhold til hva som er hensiktsmessig for 

å nå målene for virksomheten». Her kommer det frem at det er praktisk arbeid slik som 

vasking, ordning av mat, møter og planlegging, og rapporteringer og dokumentasjon som er 

det største tidstyvene (2012, s. 84-86), hvor tiden egentlig skulle gått til barna. Det er viktig å 

påpeke at selv om det kommer frem i denne rapporten at dette er de største tidstyvene for at 

barnehagene skal nå målene for virksomheten er det ikke sikkert alle barnehager mener dette 

er unødvendig arbeid. Møter, planlegging og dokumentasjoner er arbeid som er nødvendig for 

at barnehager skal opprettholde virksomheten.  

 

Når det allerede er mye som tar tiden fra de barnehageansatte kan det også være vanskelig å 

få finne tid til kompetanseheving. Barnehager innarbeider ofte kompetanseheving på 

personalmøter på kveldene, planleggingsdager eller på kveldskurs.  
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5.1.2 Den spillbaserte simulasjonen Snakke sammen  

Jeg vil her legge frem en generell beskrivelse over hvordan man bruker den spillbaserte 

simulasjonen «Snakke sammen» for å kunne gi en innsikt i hvordan informantene kan ha 

brukt denne og for å gi en forståelse for det datamaterialet som kommer fram i analysen.  

 

Simulasjonen «Snakke sammen» baserer seg på å øke fagkompetansen og 

handlingskompetansen til ansatte som jobber med barn og unge ifølge RVTS (2020) sine 

nettsider. Simulasjonen er et verktøy for læring. «Snakke sammen», baserer seg på å være en 

simulert representasjon av en realitet, men skaper fortsatt den følelsen av at det er et spill ved 

blant annet at du kan starte på nytt hvis du tar feil svar, du får tilbakemeldinger på de 

svaralternativene du velger, gjennom historiefortelling, oppdagelser og nivåer. «Snakke 

sammen» bruker «content gamification» som ble nevnt i teori kapittelet og tar i bruk alle spill 

elementene som går innunder dette; historiefortelling, utfordring, nysgjerrighet, avatarer, 

interaktivitet, tilbakemelding og rom for å feile. «Snakke sammen» er også en simulasjon 

hvor brukeren vil følge en historie hvor de selv er en aktiv part hvor de må gjøre flere valg 

underveis som endrer på historien og slik endrer utfallet seg. Det svaralternativet de velger 

fører dem videre i historien, men historien de får blir basert på det valget de tar i simulasjonen 

Dette kaller Kapp (2014, s.123) branching storyline simulasjon. 

 

Den spillbaserte simulasjon «Snakke sammen» ligger på en nettside som heter 

snakkemedbarn.no. Man starter med å registrere seg som bruker med e-post og passord. Når 

man har registret seg velger man hvilken case man vil øve på. Det er ni ulike barn fra 3 – 16 

årsalderen som man kan velge mellom i casene. Øverst står de tre barna som er nylig lagt til. 

Når man har valgt et barn kommer det opp en side som forteller litt om hvilken rolle man selv 

skal være i samtalen med barnet. Dette kan blant annet være en lærer, kontaktperson eller 

helsesøster. Det står også hvem du skal ha samtale med og litt om dette barnet. I tillegg til 

dette får du vite bakgrunnen til hvorfor du skal ha en samtale med barnet og hva som er målet 

med samtalen. Du får også noen tips som er viktig å huske på under samtalen. På høyre side 

på nettsiden kan man se sin egen samtale progresjon. Dette er hvor langt man har kommet i 

samtalen med dette barnet. Man må ikke gjøre ferdig en samtale man kan gå tilbake til 

samtaler og gjøre seg ferdig senere. Samtale progresjonen fungerer som nivå i spill, hvor du 

må nå den første progresjonen i samtalen for å komme videre. For å starte selve samtale 

simulasjonen trykker man på «start samtale» øverst i midten av bilde av barnet man skal 
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snakke med. Bildene fra simulasjonen som er brukt for illustrasjon her i analyse kapittelet er 

hentet fra tre av de fiktive barna som er i «Snakke sammen», Iben 9 år, Ole 6 år og Zainab 12 

år.  

 

 
Figur 1: Skjermbilde fra startsiden til RVTS snakkemedbarn.no som viser seks av de ni barna. 

 

 
 Figur 2: Skjermbilde fra RVTS snakkemedbarn.no. Iben, 9 år.  
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 Figur 3: Skjermbilde fra RVTS snakkemedbarn.no. Iben, 9 år.   

 

 
 Figur 4: Skjermbilde fra RVTS snakkemedbarn.no. Zainab,12 år.  

 

Gjennom spillet får man tilbakemeldinger etter riktige og feil svar som forteller hvordan 

spilleren kan komme seg videre og nå målet i spillet som er å samle inn informasjon om 

situasjonen til den unge personen eller barnet slik at de kan hjelpe dem.  
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Figur 5: Skjermbilde fra «Snakke sammen» av en tilbakemelding.  

 

 
Figur 6: skjermbilde fra «Snakke sammen» av en tilbakemelding.  

 

Etter å ha spilt litt dukker det opp et ubehagelighetsbarometer. Dette barometeret lar brukeren 

plassere en pil mot et surt eller et glad fjes. Barometeret kan brukeren bruke til å vise hvor 

mye de føler av ubehag på det stadiet de er i spillet. Barometeret dukker opp igjen når man 

har gjort ferdig caset.  
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 Figur 7: Skjermbilde fra «Snakke sammen» av behagelighetsbarometeret.  
 
 

5.2 Analyse av datamateriale 
 
5.2.1 Temaer 

Som nevnt i metode kapittelet er det tre temaer som kommer tydeligst frem i datamaterialet 

etter analyse. Dette er temaene bruk og utforming, holdninger og følelser, og opplevelse av 

kompetanse. I temaet bruk og utforming er det funnet tre undertema: brukervennlighet, 

samarbeid og utforsking vs. Konkurranse. I temaet holdninger og følelser er det funnet to 

undertemaer: spill som opplæringsmetode og følelse av ubehag. I temaet opplevelse av 

kompetanse er det funnet to undertemaer: utfordring og interaktiv øving. Temaene som er 

funnet går til dels over hverandre ettersom temaene er noenlunde like, men fortsatt 

forskjellige.  
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Figur 8: Modell av temaet Bruk og utforming.  

 

 
Figur 9: Modell av temaet Holdninger og følelser 
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Figur 10: Modell av temaet Opplevelsen av kompetanse 

 

5.3 Bruk og utforming  

Ved gjennomgang av datamaterialet ble det funnet mange koder som omhandler bruk og 

utformingen av simulasjonen «Snakke sammen». Derfor ble bruk og utforming en av tre 

hovedtema i den tematiske analysen av datamaterialet. Hovedtemaet bruk og utforming har 

mye å si for hvordan de ansatte bruker simulasjonen og hvilken opplevelse de har av 

simulasjonen fra et teknisk perspektiv. Det kom frem tre trender innenfor temaet bruk og 

utforming: Brukervennlighet, samarbeid og utforskning vs. Konkurranse.  

 

5.3.1 Brukervennlighet 

Når det gjelder brukervennligheten rundt spillet kommer det frem at informantene finner 

spillet lett å bruke selv uten mye kunnskap om spill fra før. Noen forteller også at spillet er 

forståelig for alle ansatte uansett hvilket land de kommer fra eller om de er ufaglærte:  

 

Intervjuer:  Hva synes du er positivt eller lett med simuleringspillet? 

Informant 5:  «Jeg tenker at med litt kunnskap om data og spill, tenker jeg at alle kan gjøre 

det, og det er viktig for det er ikke bare pedagoger her det er jo ufaglærte her 

også».  
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Intervjuer:  Kan du fortelle litt om hva du synes er lett eller positivt med simulasjonen?  

Informant 1:  «Jeg synes det er noe hele personal gruppa kan bruke, vi har … det er også litt 

sånn, tror jeg hadde vært veldig bra da for vi har noen som kommer fra andre 

land også som kanskje ikke jobber like kjapt med det norske materiellet som vi 

gjør ikke sant, men de har vi valgt å sette de sammen, fordi da kan de diskutere 

fritt på sitt språk, det tror jeg egentlig er kjempe deilig for dem, fordi da får de 

liksom fram alle ting».  

 

I motsetning til dette var det noen få som opplevde tekniske problemer med spillet og at 

spillet ikke alltid var like effektivt på alle plattformer slik som informant 6 påpeker:  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om hva du synes var vanskelig med simuleringsspillet?  

Informant 6: «Selve det som var vanskeligst av alt det var egentlig det praktiske, men jeg 

synes det var utrolig sånn … det hang seg opp, det var det jeg brukte mest tid 

på, å komme meg i gang da».  

 

Det var litt forskjell på hvor mye informantene hadde spilt PC spill tidligere, hvor noen spiller 

PC spill ofte og har spilt andre spill, og noen ikke hadde vært særlig borti spill på denne 

måten før. I intervjuene kommer det frem av flere av informantene at barnehager ofte ikke er 

IKT kyndige og det var noen som opplevde det som noe nytt og uvant:  

 

Intervjuer:  Kan du forteller hva du synes er vanskelig med simuleringspillet?  

Informant 5:  «Nå er ikke barnehagepersonell de mest interaktive menneskene, vi er vel ikke 

de beste på det digitale så sånn … i starten så syns vi jo at det var litt 

fremmed». 

 

Intervjuer:  Kan du fortelle hva du synes er lett eller positivt med simulasjonen? 

Informant 7: «I en barnehage så er ikke IKT der folk er best, men spillet er veldig lettvint å 

komme i gang med og det er veldig lett å forstå både hensikten bak det og 

hvordan du gjennomfører det».  
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Når det gjelder implementering av simulasjonen var det mange av informantene som satte pris 

på at simulasjonen er lett å ta frem igjen og at det var mulig å få det implementert i hverdagen 

slik som informant 6 forklarer:  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om hva simuleringspillet kan bidra til i din arbeidshverdag?  

Informant 6:  «Tenker kanskje at vi bør være flinkere til å ta det fram jeg da … bruke det alle 

sammen, og det er jo på en måte noe du kan sette i gang også blir du avbrutt så 

kan du skru det av også kan du ta det frem en annen gang, så det er jo veldig 

sånn praktisk sånn og mulig å få implementert i hverdagen».  

 

I motsetning til kommer det også frem at enkelte er usikre på om det blir implementert slik 

som det er tenkt i barnehagen:  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om oppgavene i spillet?  

Informant 7:  «Man lærer jo å føre en dialog eller man blir kanskje mer bevisst på hvordan 

fører en dialog, men samtidig så er jeg litt usikker på om ... om man får 

implementert det sånn som det er tenkt i barnehagehverdagen».  

 

Tid er også en faktor som kommer frem når det er snakk om brukervennlighet. I barnehager er 

det mange tidstyver og det å finne tid for kompetanseheving er ofte vanskelig for de ansatte. 

Informantene om at man må planlegge tid til å bruke simulasjonen. Alle barnehagene har 

brukt spillet på et eller flere personalmøter eller planleggingsmøter slik som informant 3 og 

informant 1 forklarer:  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle om ditt forhold til simuleringsspillet? 

Informant 3:  «Vi har jo brukt veldig mye tid på diverse møter, så fikk det veldig god effekt 

av at vi har gjort det så pass mye».  

 

Intervjuer:  Hvor ofte setter du deg ned med simuleringsspillet? 

Informant 1:  «Nå er det ikke så ofte, men vi har passer på å legge til rette for det i 

forskjellige møter, det har vært mest personalmøter og planleggingsdager hvor 

vi har litt bedre tid (…) Det er enklest å gjøre det når man tilrettelegger tid og 

sted, sånn at det er en agenda, så jeg synes det er et kjempe verktøy, men man 
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må sette av tid, det er det viktigste, kan ikke si at "nå må alle spille litt" det går 

ikke man må ha ordentlig opplegg for det» 

 

Når det gjelder temaet brukervennlighet er simulasjonen forståelig og enkel å bruke for 

informantene, hvor alle ansatte kan sette seg ned med det. Implementering av en rutine rundt 

å bruke simulasjonen virker overkommelig for de fleste av de ansatte, hvor planlegging av tid 

for å jobbe med simulasjonen virker avgjørende for at det vil bli brukt.  

 

5.3.2 Samarbeid  

I intervjuene har informantene blitt spurt om de har brukt spillet med andre. Dette spørsmålet 

er i starten av intervjuene og jeg ble overrasket over at seks av syv av informantene hadde 

brukt spillet sammen med en eller flere kollegaer og at dette var noe de foretrakk å gjøre. Jeg 

ble overrasket fordi jeg ikke forventet at de hadde brukt det så ofte i samarbeid med noen 

fordi jeg automatisk antok at dette var noe de gjorde på egenhånd. Dette kan komme av at jeg 

tenker på PC spill som en aktivitet som ofte gjøres alene selv om det finnes spill som samler 

flere mennesker over internett gjerne gjennom multiplayer spill. Informantene forteller om at 

de har sittet sammen i grupper på personalmøter i barnehagene som ofte er etter arbeidstid. 

Det var naturlig for informantene å sitte i grupper når de har jobbet med simulasjonen slik 

som grupper på to til fire. Å sitte sammen med kollegaer å spille viser seg å gi rom for å 

diskutere, reflektere og dele kompetanse, og erfaringer til hverandre:  

 

Intervjuer:  Har du spilt spillet med noen andre før?  

Informant 1:  «Ja det har vi gjort i forskjellige møter for eksempel personalmøter, 

planleggingsdager og det er mest for å øve på det å snakke med barn da også er 

det å reflektere sammen da. Det vi synes vi har vært mest effektiv da og ålreit 

det er å sitte sammen to og to det å reflektere sammen da, så vi synes absolutt 

at det å sitte sammen to og to er det beste også vet vi at vi lærer veldig mye av 

det å reflektere sammen med kollegaer» 

 

Intervjuer:  Hva tenker du om å diskutere etter å ha gått igjennom spillet?  

Informant 5:  «Det tror jeg er kjempe viktig, her kan man få fram de refleksjonene og hvorfor 

du valgte en ting og jeg valgte noe annet både i forhold til den som vi er som 

personer, men også hvordan vi … hvordan vi vurderer situasjonen rett og slett 
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og de to tinga henger jo selvfølgelig sammen, men det har jo noe med erfaring 

å gjøre å og jeg tenker at det vekker erfaringer som du på en måte har lagret 

men som du ikke bruker hele tida ikke sant så jeg synes det er kjempe viktig å 

sitte sammen å gjøre det også en og en, men også i felleskap. 

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om ditt forhold til SNAKKE?  

Informant 3:  «Vi har jo brukt veldig mye tid på diverse møter så gikk det veldig god effekt 

av at vi har gjort det så pass mye, og gjorte også på tvers av grupper … sånn 

fagarbeidere, pedledere det kommer litt sånn ulike diskusjoner og kanskje man 

sitter sammen med en pedleder og en fagarbeider, så er det kanskje forventa at 

... at det er pedleder som sitter med svaret sant så det å få fagarbeideren til å 

sitte sammen også på tvers av hvilken aldersgruppe man jobber med kanskje 

man ser ting litt annerledes de som jobber på stor eller og det er jo 

personavhengig altså hvilke erfaringer du har».  

 

Refleksjon og diskusjon har vært viktig for informantene for å sette ord på de opplevelsene de 

hadde når de satt med simulasjonen, men også for å uttrykke hvilke svaralternativer som de 

bør velge og grunnene til valgene av svaralternativer. 

 

Den spillbaserte simulasjonen «Snakke sammen» gir også plass til at de ansatte får jobbet 

med andre kollegaer som de ikke jobber med på avdelingen til vanlig og får delt sine 

erfaringer som informant 3 forteller om over. Muligheten til å snakke sammen om tematikken 

i spillet og hvordan dette påvirker de ansatte kommer også frem som betydelig egenskap ved 

å spille sammen med en kollega:  

 

Intervjuer:  Hvor lenge sitter du med simuleringspillet? 

Informant 5:  «Når jeg sitter med det selv så sitter jeg egentlig bare små sekvenser for det er 

min måte å jobbe på. Når vi har hatt pedleder møter så er det ca. to timer og da 

har vi brukt en halv time til selve spillet også har vi brukt resten av tiden til å 

snakke egentlig, og det er litt ut ifra om de får behov for å snakke etterpå og 

underveis».  
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Samarbeid gir plass for å dele kunnskap og erfaringer mellom de ansatte. Simulasjonen 

samler personalet hvor de kan snakke sammen om tematikken og får reflektert høyt og, delt 

tanker med andre. 

 

5.3.3 Utforskning vs. Konkurranse  

Gjennom intervjuene kommer det frem at det har oppstått konkurranseinstinkt, men også 

behovet for å utforske. Konkurranseinstinktet har ofte vært i begynnelsen når de har prøvd 

spillet for første gang mens utforskning av spillet gjør de ofte. Utforskning oppstår når 

informantene prøver forskjellige veier i spillet og velger gale svar for å se hvilket utfall dette 

svaret får, men også det at spillet oppleves som noe nytt:  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle om hvordan du bruker simuleringsspillet?  

Informant 6:  «Jeg satt for meg selv og prøvde å sitte i fred og ro, prøvde og feilet, jeg valgte 

noen sånne åpenbare svar som var feil innimellom for å se hva som skjedde».  

 

Intervjuer:  Føler du at det tar tid å komme igjennom en oppgave?  

Informant 1:  «Ja det gjør jeg egentlig, men det synes jeg egentlig er veldig bra, at det ikke er 

bare skal være sånn "fort ferdig", man skal jo bruke tid på det og man skal 

utforske».  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om hvordan du bruker simuleringsspillet når du sitter med 

den? 

Informant 4:  «Prøver meg litt fram går tilbake (…) det er litt på forsøksstadiet enda for min 

del, jeg utforsker den litt».  

 

Når det gjelder konkurranseinstinkt opplever informantene konkurranse når de sitter med 

andre kollegaer og spiller. Her prøver de å komme igjennom oppgaver før hverandre og 

simulasjonen har vært underholdene underveis:  

 

Intervjuer:  Hva føler du at du sitter igjen med når du har gjort ferdig en oppgave?  

Informant 1:  «Ja det er godt spørsmål for det er jo blant annet at man …at jeg synes jo at jeg 

får mer erfaring i det også blir tryggere hva jeg sitter igjen med da, jeg bare 

tenker når vi skrur av da tenker vi jo litt på hvor langt vi har kommet for 



 47 

eksempel for det har blitt litt sånn konkurranse "har du kommet igjennom 

han?" og, men egentlig mest det der at du ja jeg får en sånn god følelse, at det 

er okei da å spille det spillet egentlig. 

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om du føler et aktivt engasjement når du sitter med spillet? 

Informant 7:  «Ja prøver i hvert fall, til vanlig, så for meg så blir det litt sånn her; nå må jeg 

begynne på nytt igjen også må jeg huske, det er sånn det funker for meg da, det 

er vel å komme til mål».  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om ditt forhold til simuleringsspillet?  

Informant 3:  «Vi har jo brukt veldig mye tid på diverse møter (…), men det verktøyet på en 

måte så du sitter deg og spiller også blir du litt sånn selv om det er et viktig 

tema det er kjempeviktig så får du litt den der du vil på en måte komme deg 

lengst mulig sant så du blir ivrig og vil prøve og du fanger opp mer og mer da 

gang på gang sånn med hvilke "å ja hvorfor ble vi kasta ut nå?" " å ja burde vi 

tatt det, å ja var vi kanskje litt for raske, å ja nå var vi kanskje litt for siden av 

det vi egentlig lette etter"».  

 

Simulasjonen setter i gang konkurranseinstinktet ved at nysgjerrigheten økes når de ansatte vil 

komme seg til mål for å få svaret på oppgavene fortest mulig, samtidig som at de ansatte 

utforsker simulasjonen ved å bruke tid på å ta andre veier enn ellers ville gjort selv.  

 
5.3.4 Bruk og utforming i lys av teori litteratur  

For at spillifisering skal være gunstig i en spillsituasjon må det ha god design og være enkelt å 

bruke (Tu et al., 2015, s.204). Når informantene snakker om at hele personalgruppa kan bruke 

simulasjonen, gir det et inntrykk at det er en kompetanse og opplevelse som informantene 

mener alle bør ha uansett arbeidsstilling i barnehagen. Erfaringen med å sitte med en slik 

samtale kommer frem som viktig og å sette av tiden for at det skal skje ofte. Dette kan være 

utfordrende fordi barnehager allerede har mye annet de må bruke tiden sin på så det å få plass 

til å jobbe med dette kan være vanskelig. Tidsbruk har vært en faktor for brukervennligheten, 

hvor simulasjonen løser en tidsklemme gjennom å være tilgjengelig når de ansatte har tid til å 

sette seg ned med det. 
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Utvikling av kunnskap skjer gjennom sosial aktivitet (Dysthe, 2001, s.76). Når de ansatte 

jobber sammen får de kanskje oppnådd mer enn de ville hvis de skulle sitte alene. Gjennom å 

dele kunnskaper og erfaringer vil de ansatte som har mer erfaring overføre kunnskaper til de 

ansatte som har manglende kompetanse på å snakke med barn og unge om vanskelige tema.  

Slik kan de mestre denne kompetansen og bruke de kunnskapene selv. De når da den 

nærmeste utviklingssonen gjennom hjelp fra sine medarbeidere. De ansatte med mest erfaring 

og kompetanse kan fungere som stillasbyggere for de ansatte med mindre erfaring og 

kunnskap. 

 

Spillifisering er ment for å gjøre at læringsprosessen føles ut som et spill (Tu et al., 2015, s. 

204), og spill vil gjerne at man skal utforske grensene til spillet. I spillifisering er et viktig 

fokus å skape aktiv engasjement (Kim et al., 2018) og spillifiseringen skal styre brukerens 

motivasjon og energi (Tu et al., 2015, s. 208). Når de ansatte opplever konkurranseinstinkt får 

de følelsen av å spille et spill samt at de gjennom sin egen iver og motivasjon utforsker og 

konkurrerer. Slik som Brian Sutton-Smith (1997) forklarer kan konkurranse samle grupper på 

deres felles engasjement. Å jobbe sammen og nå et mål kan oppleves som givende spesielt 

når det målet er å hjelpe barn og unge.  

 

Den spillbaserte simulasjonen «Snakke sammen» skaper en midligtidig verden for de ansatte 

når de starter å spille og det oppstår en «magic circle». Simulasjonen kan fungere som både et 

åpent og lukket system. Simulasjonen er lukket når brukeren er kun fokusert på de 

handlingene som foregår i spillet og kan være åpen når brukeren tar med seg deres egne 

forventinger fra den virkelige verden og inn igjen i rammene til spillet. Når de ansatte tar med 

seg egne erfaringer inn i simulasjonen vil de har et åpent forhold med simulasjonen mens de 

uerfarne vil ha et mer lukket forhold fordi de ikke har erfaringer de kan trekke med seg inn i 

simulasjonen. Når de ansatte konkurrerer er simulasjonen et lukket system hvor de kun 

interagerer med simulasjonen og dens verden, men når de ansatte utforsker er simulasjonen 

åpen hvor de leker for å bli flinkere, men samtidig har i bakhodet at de skal bruke 

simulasjonen til å øke kompetansen sin. Slik har de ansatte en utveksling mellom den 

virkelige verden og den verden som eksiterer i simulasjonen (Salen & Zimmerman, 2004).  

 

Når de ansatte i barnehagen setter seg ned med simulasjonen entrer de simulasjonens 

virkelighet hvor det åpner seg mange muligheter for å utforske og repetere innholdet. 

Informantene forteller om at de prøver andre svaralternativer for å se hva som skjer og 
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simulasjonen er bygget opp for at de skal gjøre dette. De kan velge mellom flere alternativer 

som gjør at det ikke er bare en gylden middelvei til målet, og at brukeren må tørre å dytte på 

grensene til simulasjonen av det innholdet som er tilgjengelig for å kunne få mer kunnskap.  

 

5.4 Holdninger og følelser 

Holdninger og følelser forteller hvordan de ansatte opplever simulasjonen «Snakke sammen». 

Under hovedtemaet holdninger og følelser kom det frem to undertemaer: spill som 

opplæringsmetode og følelsen av ubehag.  

 

5.4.1 Spill som opplæringsmetode 

Som nevnt tidligere hadde de fleste av informantene ikke spilt en spillbasert simulasjon før de 

begynte med det i barnehagen. Informantene forteller om at de følte at bruk av spill var 

fremmed og annerledes i starten, men som de etter hvert ble vant med å bruke:  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle hva du synes er vanskelig med simuleringsspillet?  

Informant 5:  «Vi er vel ikke kjent for å være så gode på det digitale, så i starten så syns vi at 

det var litt fremmed, men så blir man grepet av tema og spørsmålene så da 

glemmer man det litt».  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om å bruke et simuleringsspill i forhold til tradisjonelle metoder 

som kurs, og foredrag?  

Informant 2:  «Jeg synes det er kjempebra det er en ny måte for oss å lære på og det er en 

ganske god måte nettopp fordi du holder kunnskapen fersk (…) vi fikk litt mer 

forståelse for gamerne fant vi ut så det var veldig sånn … så det er veldig ny og 

annerledes og veldig god måte å lære på man må legge opp til at det blir … det 

og da, men det var nok litt rart for noen da "skal vi spille? nå skal vi lære oss å 

spille" det var litt sånn rart i starten». 

 

Mange av informantene forteller om at spillfølelsen var tydelig fremme når de satt med 

simulasjonen, men at det går i bakgrunnen etter hvert som man kommer inn i tematikken i 

simulasjonen jo lengre man spiller:  
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Informant 6:  «Jeg var veldig bevisst på at dette her er et spill på en måte, det blir jo sånn "nå 

sitter vi og spiller", når jeg flyttet vekk tanken på at det var et spill … så fikk 

jeg opplæring»  

 

Informant 5:  «Så du blir litt opptatt av det i starten at "oi nå spiller jeg et spill", men så 

glemmer du det fordi du blir en del av tema og jo mer samtaler du får rundt det 

jo mindre spillaktig blir det da».  

 

Flere av informantene fremhever også flere fordeler ved å bruke en spillbasert simulasjon for 

å få kompetanse slik som at det er mer spennende å sitte med simulasjonen enn andre 

læringsmetoder, men også at det var mer givende:   

 

Intervjuer:  Hva tenker du om å bruke et simuleringsspill for å øve i forhold til tradisjonelle 

metoder da som kurs og foredrag, og teoribøker?  

Informant 1:  «Ja det er litt sånn som jeg sa i stad jeg synes alle får den direkte erfaring, når 

vi har vært på kurs så lærer vi ... å hører og blir også begeistret også kommer vi 

tilbake til hverdagen også så har man mista 80% ikke sant også skal man få det 

videre til andre for eksempel eller få det i seg selv det … jeg tenker at vi har 

…man må praktisere med en gang for at det skal bli en del av deg selv og din 

egen læring da (…) Jeg tenkte først må jeg si når de kom med det jeg skjønte 

ikke hva de snakke om engang, spill? også tenkte jeg det var jo ikke tid til, 

eller hva jeg skjønner ikke helt hva de mener med det her også ... fikk vi 

direkte erfaring med en gang når vi bare prøvde ut. Jeg tror det var en eller to 

avatarer, det var ikke ferdig i det hele tatt heller ... så bare skjønte jeg at det her 

var kjempebra så det ... man kan jo kalle det kurs eller sånn mer direkte 

trening, så jeg tror at det er mye bedre enn kurs». 

 

Intervjuer:  Hva tenker du om å bruke et simuleringsspill i forhold til tradisjonelle metoder 

slik som kurs, foredrag og bøker?  

Informant 3:  «For min egen del så tror jeg det er mer givende, det er et kjempeviktig tema 

og et vanskelig tema, men … samtidig så er det på en måte morsommere å sitte 

å spille enn å lese notatene sine, selv om unnsett hvilket tema det er ... så det er 

ikke at tema er morsomt, men at det er mer den måten man lærer inn 

kunnskapen på»   
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På en annen side var det noen informanter som fortalte om at de var litt usikker ennå om dette 

var noe for dem fordi de foretrekker andre måter å lære på:  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om at simuleringsspillet kan forberede en person som ikke har 

opplevd å holde en vanskelig dialog med et barn?  

Informant 4:  «Jeg tror det er veldig fint for de som bruker dette veldig aktivt og det blir en 

naturlig del av deres hverdag, for meg så blir det litt sånn kunstig på en måte»  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om de ulike oppgavene i spillet?  

Informant 7:  «Jeg tenker det er fine utgangspunkt for å prøve å forstå (…) det inntrykke jeg 

sitter igjen med etter å ha brukt det er at jeg tenker at det er et veldig fint 

verktøy og jeg synes det er veldig spennende å sitte med, men om det hjelper 

meg på jobb, det er jeg heller litt usikker på ennå».  

 

Holdningene til spill som opplæring har generelt vært positive og gjennom bruk av 

simulasjonen har enkelte informanter sett og opplevd en utvikling i forhold til deres egen 

atferd, praksis og holdninger, men også at spillet bør brukes mer:  

 

Intervjuer:   Siden du har vært i situasjoner hvor du har sittet med et barn eller en ung 

person med dette, når du har gjort en oppgave føler du at du har fått noe mer ut 

av det eller er det noe du allerede på en måte har inni deg?  

Informant 6:  «Jeg har jobbet i så mange år og jeg har hatt en utvikling med meg selv, og jeg 

hadde det faktisk i tankene for ikke så lenge siden når jeg hadde en sånn 

samtale så hadde jeg faktisk litt i tankene det der med ... hvor skjørt det er å 

sitte å snakke sammen sånn (…) tenker kanskje at vi bør være flinkere til å ta 

dem frem og bruke det alle sammen».  

 

Intervjuer:  Hva føler du at simuleringspillet kan bidra i din arbeidshverdag?  

Informant 2:  «Det er bevisstgjøring over å få mer kunnskap (…) så det bidrar ... til veldig 

mye egentlig og vi har jo hatt ... jeg har jo hatt samtaler ... med de ansatte i 

forhold til effekten av det her og jeg har jo hatt ansatte som sier at de rett og 

slett har fått en holdningsendring (…) det er et veldig godt verktøy og det er en 

ny måte for oss å lære på som vi tenker at det må vi få mer av».  
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Når det gjelder å bruke spillbasert simulasjon for opplæring har mange av informantene 

uttrykt positive holdninger til denne typen metode for kompetanseheving hvor det har skapt 

bevisstgjøring og holdningsendringer. Samtidig er det noen som trenger mer tid med denne 

måten å drive med kompetanseheving før de ser relevansen eller føler seg trygge med det.  

 

5.4.2 Følelsen av ubehag  

Følelsen av ubehag kan fortelle om opplevelsen de ansatte har av simulasjonen. Tematikken i 

«Snakke sammen», er naturlig et vanskelig og ubehagelig tema. Simulasjonen har et 

ubehagelighetsbarometer som informantene ble spurt om i intervjuet gjennom spørsmålet, hva 

tenker du om ubehagelighetsbarometeret som dukker opp i spillet? Det var mange av 

informantene som ikke brukte ubehagelighetsbarometeret og ikke følte særlig på ubehaget i 

spillet. Dette kommer blant annet av at mange av informantene har tidligere erfaringer med å 

snakke med barn og at de opplever ubehaget annerledes i simulasjonen, men flere av de 

forteller om at de kunne hatt bruk for ubehagelighetsbarometeret etter en samtale er ferdig:  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om ubehagelighetsbarometeret som dukker opp? 

Informant 4:  «Nei … jeg tenkte ikke noe på det da, men ... jeg tenkte ikke ekstra på det, man 

drar det dit man føler det. Det er jo kanskje noen som ville ha ført den dit fordi 

det er … det kan jo være litt ubehagelig, ... jeg synes nesten at det var ... jeg 

kunne kanskje gått inn på barometeret etterpå».  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om ubehagelighetsbarometeret? 

Informant 6:  «Jeg brukt det ikke jeg, jeg har jo hatt mange samtaler i virkeligheten som har 

vært ubehagelige, men her følte jeg at jeg … jeg hadde tid til å sitte å tenke 

meg litt om og det var … ja … litt sånn ... trygt og greit».  

 

På en annen side opplever noen av informantene at det kan oppstå et ubehag, men da som 

regel ved at man tenker tilbake på tidligere virkelige samtaler man har hatt:  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om ubehagelighetsbarometeret?  

Informant 2:  «Det er ikke noe behagelig, men den er veldig .... greit å kjenne på den og være 

ærlig på den, men ...det er sånn ... det er jo noen ganger man kanskje har 
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samtaler i bakhodet da, man husker litt hvordan det var og hvordan man 

kanskje bomma litt, man tar jo med seg de erfaringene man har inni i det spillet 

og det minner deg om ting ikke sant, men det er veldig bra den er der fordi da 

... får du satt litt sånn ord på det det, og der også er det veldig fint å sitte to og 

to sammen ... og for noen kan det være vanskelig hvis man har opplevd ting 

selv så, men den er jo veldig fin når det også går bra for da kan man ta den 

høyt opp (barometeret) og kjenne enda mer på mestringsfølelse også blir det 

kanskje mer og mer ... eller mindre ubehagelig jo mer du spiller». 

 

Intervjuer:  Hva tenker du om ubehagelighetsbarometeret? 

Informant 1:  «Det er litt vanskelig for jeg kjenner veldig ... på det her ikke er en virkelig 

situasjon, men det er klart at hvis jeg var i en samtale ... det minner meg veldig 

mye om en annen situasjon som … som kan være virkelig her da så ..kan det 

være jo være veldig ... da kan ubehaget komme, på grunn av det da … og jeg 

har jo hørt at andre si at de får vondt av de karakterene i spillet, at de føler 

veldig med de og det vet jeg ikke kommer av fordi de er akkurat dem eller om 

de tenker på noen som er i lignende situasjoner da, for da føler man jo det 

selvfølgelig veldig mye».  

 

Det virker som ubehagelighetsbarometeret er med på å bevisstgjøre dette ubehaget for flere av 

informantene. Selv om ubehagelighetsbarometeret ikke brukes så ofte av informantene, har 

noen brukt den når de føler at det går bra og bevisstgjør mestringsfølelsen de får.  

 

Når det gjelder temaet følelsen av ubehag kommer det frem at få informanter bruker 

barometeret som måler ubehag man kan føle fordi de enten har opplevd mer ubehag i 

virkelige situasjoner enn de har i spillet eller fordi barometeret ikke blir relevant for dem. 

Derimot hjelper barometeret å bevisstgjøre det ubehaget som kan oppstå hos en selv og det 

bevisstgjør også følelsen av mestring.  

 

5.4.3 Holdninger og følelser i lys av teori litteratur  

Flere av informantene forteller at de foretrekker å bruke spillbasert metode for læring fordi 

simulasjonen legger frem problemstillinger de møter i arbeidshverdagen, men ikke klarer 

gripe an fordi de ikke har hatt verktøyet til det å bli bedre på det. Når de blir kjent med et 
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verktøy hvor de kan øve på kompetansen så blir de beredt når de får den problemstillingen 

hvis de skulle møte på den. Gjennom simulasjonen får informantene en kobling mot den 

fysiske opplevelsen og teorien bak det (Säljö, 2001). Verktøyet blir medierende ved at det har 

fått en rolle for de ansatte fordi det skaper en kontakt med omverden hvor de må bruke det de 

lærer i verktøyet (Dysthe, 2001). Informantene blir medansvarlig for sine egne kunnskaper og 

ferdigheter, men også medansvarlig for å bruke de produktiv i nye sosiale praksiser.  

 

Ofte blir det brukt simulasjoner når det trengs et kontrollert miljø for å øve på noe som er 

vanskelig å få til i virkeligheten (Greenblat, 1973). Å trene på å snakke med barn og unge om 

slike vanskelige temaer som vold og overgrep er ikke lett og kan være en påkjenning spesielt 

hvis de har opplevd lignende ting selv. Informantene forteller om at det er oftere mer 

ubehagelig å sitte i en virkelig situasjon enn når de sitter med simulasjonen. Det å få en plass 

til å øve på ubehaget kan hjelpe på ubehaget spesielt for de som ikke har vært borti slike 

situasjoner før fordi simulasjon gjør det mulig å oppleve og erfare prosesser som er 

vanskelige i den virkelige verden. Det skapes en trygg plass for mestring og opplevelse av 

ubehagelige følelser. Ubehagelighetsbarometeret fungerer kan fungere som et stillas for de 

ansatte når de spiller og hjelper dem å sette ord på følelsene. 

 

5.5 Opplevelse av kompetanse  

På RVTS sine nettsider om simuleringsspillet SNAKKE (snakkemedbarn.no 2018) forteller 

RVTS om at spillet skal øke fagkompetanse og handlingskompetanse hos de som brukes det. 

Informantene forteller om hvordan spillet har bevisstgjort den kompetansen de sitter med, 

men også hva de trenger å øve på, at de blir utfordret hvor rom for å feile og tilbakemeldinger 

i simulasjonen er viktig faktorer for å oppnå kompetanse. I temaet opplevelse av kompetanse 

er det to undertemaer; Utfordring og interaktiv øving.  

 

5.5.1 Utfordring 

Det kommer frem i intervjuene at informantene opplever å bli utfordret på deres egen 

kompetanse i simulasjonen SNAKKE. Når det gjelder utfordring er det gjerne når 

informantene tar feil svaralternativ at de blir utfordret, men at det også skaper motivasjon:   

 

Intervjuer: Kan du fortelle hvordan du bruker simuleringspillet?  
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Informant 1:  «Ja det er litt det …mye av det som jeg har sagt da, men det er litt sånn når 

man setter seg ned sånn og velger ut en avatar sammen med en kollega så blir 

det ofte sånn at det er en som trykker på knappen fordi det er tre alternativer 

gjerne eller fire, også "skal vi ta den da?" også er det en som trykker på også 

det å bytte på det litt også kan være litt ålreit fordi man tenker litt først også 

venter man sånn at begge får sagt sånn at det ikke er alltid jeg sier hva jeg 

mener først ikke sant, ja så det er det også prøver vi litt forskjellige veier 

egentlig fordi det er jo noe som de sier "dette klarte du bra" sier spillet og så 

sier det noen ganger "dette gikk ikke så bra, prøv igjen" og da … det kan være 

nyttig å lære av det som ikke var helt riktige veien da». 

 

Intervjuer:  Føler du at du er aktiv engasjert når du sitter med simuleringspillet?  

Informant 2:  «Ja blir veldig ... det blir… det blir veldig som jeg har sagt veldig motivert da 

fordi du får jo disse tilbakemeldingene som også går på emneknaggene ikke 

sant, det var åpne spørsmål, nå skapte du trygghet, barnet fikk mer tillit til deg, 

du får så umiddelbare respons og det gjør jo noe med deg så da blir du jo ivrig 

også får du oppsummering til slutt, "dette var veldig bra eller uff og uff det gikk 

ikke så bra", så da blir du ... da gir du ikke opp, da blir du ivrig på at den, "hvor 

gikk det galt" ikke sant, og da kan man sitte sammen, "ja i stad valgte jeg den 

og den veien, da gikk det galt, hvorfor det?" (…), men at du har mange veier 

og det tror jeg er viktig også, prøv de gærne veiene for at det er jo sånn det er i 

virkeligheten at det går skeis, men det å kjenne litt på det også klare å hanke 

deg inn igjen det tror jeg spillet har lært oss veldig det der med å ... at man kan 

gå tilbake også kan man si "husker du vi snakket sammen jeg har lyst til å 

snakke litt mer om det" det går helt fint, det er … den døra er ikke stengt da, så 

det er veldig bra». 

 

Informant 4 forteller om at det er viktig å prøve igjen, men reiser bekymring på om alle ville 

hatt motivasjon til å prøve igjen etter å ha tatt feil i simulasjonen: 

 

Intervjuer:  Hva tenker du om de ulike oppgavene? Hva føler du at sitter du igjen med når 

du har gjort ferdig en oppgave?  

Informant 4:  «Hva jeg sitter igjen med det er jo en utvikling (…) jeg tenker at dette er det er 

noe som bør ligge der og brukes, men så er jeg litt redd for at man kanskje ikke 
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... det er klart at når jeg får en tilbakemelding som prøv igjen, så ... tenker jeg 

videre at jeg må prøve igjen ikke sant, men gjør alle det? det er litt sånn jeg 

tenker … at blir du da skremt? "nei dette fikk jeg ikke til" eller vil du da gå inn i 

en ny oppgave? og litt sånn til det jeg sa i stad at jeg håper at de som må prøve 

igjen … du må prøve igjen og prøve igjen. Jeg håper de gjør det, men synes jo 

dette er spennende utvikling av verktøy man kan bruke i barnehagen». 

 

Tilbakemeldingene i spillet har også vist seg å være viktige faktorer for informantene for å 

forstå sammenhengen mellom de valgene de har tatt og utfallet det får når de blir utfordret på 

sin kompetanse:   

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om hva du tenker om tilbakemeldingene i spillet?  

Informant 4:  «Jeg ble litt perpleks når jeg fikk en sånn prøv igjen, men det er det du lærer av 

... her blir man jo litt … den positive (tilbakemelding hvor man har gjort riktig) 

blir man jo selvfølgelig litt "hm der gjorde jeg det riktig" man tror jo at man 

gjør det riktig så får man en sånn prøv igjen så er det jo klart at man blir litt 

forundret da, men det er fine tilbakemeldinger det er det vil lærer av … du 

lærer jo av det positive og du lærer jo av når du får korrektur og skal prøve deg 

igjen».  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om hva du tenker om tilbakemeldingene i spillet?  

Informant 3:  «Ja jeg tenker jo at … de tilbakemeldingen er egentlig veldig gode for det er 

noen ganger du sitter der og tenker "jammen hvorfor gikk ikke det her så bra?" 

også får du den her tilbakemeldingen også bare "ja du må trygge mer" også 

bare … føler du kanskje da … at du har trygga ... du har på en måte ..."hvor 

langt skal jeg på en måte trygge, hvor langt skal jeg… hvor mye skal vi snakke 

om noen annet?", før man kommer til målet og det der at man får 

tilbakemelding på hva man faktisk gjorde bra for det er noe å ta med seg også 

… man lærer like mye av at det går bra og det som gikk dårlig da». 

 

Når det gjelder temaet utfordring er det ha en plass hvor man kan ta feil og få 

tilbakemeldinger på valgene sine fint for å bli utfordret på kompetansen sin som skaper 

refleksjon hos informantene. Å bli utfordret hjelper informantene med å se sammenhenger 

mellom valgene de tar og det utfallet det gir. 
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5.5.2 Interaktiv øving  

Som nevnt i avsnittet over er det å ta feil i et virtuelt område noe informantene ser på som 

viktig, men også å få trent og øve på kompetansen på en interaktiv måte er fremtredende hos 

informantene. Å ha en plass hvor de kan ta feil og hvor de kan teste kompetansen sin i praksis 

på et virtuelt område er viktig for flere av informantene dette påpeker blant annet informant 6:  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt hva synes er positivt eller lett med simuleringspillet?  

Informant 6:  «Nei det er jo det med at du får muligheten til å prøve flere alternativer holdt 

jeg på å si at du får det er en del ting du kunne ... hvis jeg hadde sagt til en 

unge alt det som ... er der så hadde jeg ikke hatt muligheten til å rette opp det 

igjen, men det har man jo i et sånt spill».  

Intervjuer:  Synes du det var greit at du kunne gå fram og tilbake hvis du gjør en feil? 

Informant 6:  «Ja for det var det jo … med henne da for eksempel (peker på bilde fra 

simZainab oppgaven fra spillet) så var det jo … du mistet tilliten ikke sant, så 

var du … da var samtalen over, så da var det ... det skaper litt refleksjon da for 

jeg nesten tenkte hva var det jeg gjorde for noe nå da? hva var jeg sa for noe 

dumt nå? så det er veldig nyttig også prøve ... prøve det».  

 

Her har informantene fått en arena til å øve på situasjoner som er vanskelige å trene på i 

virkeligheten. Simulasjonen har også vist seg å hjelpe informantene med å vise dem hva de 

trenger å øve på gjennom muligheten for repetisjon som har gitt mengde trening: 

 

Intervjuer:  Har du tidligere kompetanse på den tematikken som simuleringsspillet tar opp? 

Informant 2:  «I forhold til dette med snakke med barn og vanskelig temaer … det har jo 

vært en av de tingene jeg har vært opptatt av i veldig mange, mange år også har 

vi hatt fokus på det her...i forhold til tidlig intervensjon … akkurat når det 

gjelder konkrete seksuelle overgrep så har vi ikke hatt så mye på det tidligere, 

men vi har jo vært på mye kurs i forhold til kjennetegn, hva vi skal se etter og 

vi har jo fått uttalelser, men vi har hele tiden kjent på at det har vært en sånn 

greie vi aldri blir noe særlig gode på, det er sånn hele tiden når det kommer så 

bare kjennes det som en tung byrde egentlig, vi har liksom ikke helt klart å 

håndtere det på en god måte før nå da så tematikken har absolutt vært kjent og 
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har hatt en del kunnskap, men har ikke hatt verktøyet på å blir bedre på det, så 

det er det som er så bra, det er mengde trening da».  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om å ta opp spillet jevnlig?  

Informant 3:  «Jeg tror det er viktig å ta det opp igjen også tror jeg man får øvd seg litt i 

hverdagen også, når du spiller så er det ulike avatarer i den så det er jo på en 

måte "den er sånn type, den er sånn type" også kanskje ikke den taktikken 

funker så godt på den eller den (snakker om avatarene i spillet) så du på en 

måte ... jeg tror du tar med deg ... mye underveis sånn som du ikke har tenkt på 

tidligere sånn "å ja det var kanskje lurt"».  

 

Det at simulasjonen skaper et realistisk område for å øve er viktige for å forstå hvordan 

informantene opplever simulasjonen. Det at mange av informantene finner simulasjonen 

realistisk og virkelighetsnær er fordi den baserer seg på deres egen praksis og gjenspeiler den 

hverdagen de kan møte og møter: 

 

Intervjuer:  Hva tenker du om at simuleringsspillet baserer seg på å være realistisk?  

Informant 5:  «Det synes jeg er veldig bra, hvis ikke så hadde det ikke blitt relevant for oss, 

og det hadde ikke satt i gang noen følelser heller for det må det, jeg tenker at 

det må sette i gang noe emosjonelt, for hvis ikke … for det ... det gjør det jo de 

virkelige situasjonene, så hvis vi ikke hadde ... hvis det ikke hadde gjort det så 

tenker jeg at da hadde det ikke vært da hadde det ikke vært relevant».  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om oppgavene i simuleringsspillet?  

Informant 2:  «Jo som jeg sa jeg tenker at mange av de er virkelighetsnære det er det vi 

opplever i hverdagen, det er veldig sånn realistiske også den foreldre samtalen 

der... er jo det vi har opplevd på en måte da så det er veldig virkelighetsnært og 

det er viktig at det er gjenkjennbart, også i forhold til det ungene sier og det 

fokuset de har i samtalen at de plutselig snakker om tegningene sine og ikke vil 

…"nå vil gå eller nå vil jeg ut"... så man kjenner seg veldig igjen i det .., for 

det var vi litt … det lurte vi litt på i starten om det blir for enkelt på en måte, 

klarer de å gjøre det så pass realistisk da og det har de virkelig klart».  

 

Intervjuer:  Hva tenker du om at spillet er lett tilgengelig?  
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Informant 1:  «Det er kjempebra og det å trene på sånn type ting, det er jo det som vi ikke får 

mulighet til ellers ikke sant, så sitter man og tenker "hva er du tenker nå når du 

skal svare på det", "det er sånn det kan kanskje være riktig" ikke sant, man får 

mye refleksjoner rundt det da, absolutt også tenker man også på personer i 

hverdagen, at man kan ta opp at "ja sånn som i går" ikke sant, ja så det blir 

veldig sånn relatet til praksis da, så det tror jeg er kjempe bra at det er så 

realistisk både visuelt og de er kjempe gode de som har laget disse svarene og 

spørsmålene og situasjonene».  

 

En av tingene som har gjort spill mer attraktivt for de fleste av informantene er at 

simulasjonen gjør innholdet mer håndgripelig, interaktivt, men også mulighetene for 

repetisjon:  

 

Intervjuer:  Kan du fortelle litt om du har tidligere kompetanse på det området eller 

tematikken som simuleringsspillet tar opp?  

Informant 1:  «Ja i forhold til det å snakke med barn så har vi hatt masse kurs opp gjennom 

og nå har jeg jobba i 20 år og har jo hatt veldig mange kurs, men det har hele 

tiden vært en utfordring synes jeg da og få til det ordentlig fordi det stopper seg 

litt også tenker jeg "hvorfor gjør du det" ja det har vært så … det her har vært 

så håndgripelig da så og det å … selv om vi har hatt masse kurs og så er det 

ikke så lett å komme tilbake å for eksempel dele det med de andre da så det her 

har blitt en sånn plattform hvor alle på en måte deltar likt». 

 

Intervjuer:  Er det noen du tenker jeg bør spørre deg som gjelder simuleringsspillet som jeg 

ikke har gjort under intervjuet?  

Informant 5:  «Jeg synes det er synd at ikke flere bruker det (…) det er jo tilgjengelig hele 

tiden ikke sant vi kan gjøre det akkurat når vi vil, vil kan stoppe det, vi kan 

begynne på nytt, vi kan bruke det på et personalmøte, vi kan bruke det på et 

pedledermøte som vi har gjort her og sett på det sammen så det er så mange 

muligheter ... ofte er barnehagehverdagen så travel og vi har begrenset med tid 

... det er ingen grunn for at man ikke skal gjøre det».  
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Når det gjelder temaet interaktiv øving kommer det frem at simulasjonen gir informantene en 

trygg plass hvor de kan delta aktivt i et autentisk og praksisnært miljø. Her er interaktivitet 

vært viktig og at den gjenspeiler deres arbeidshverdag.  

 

5.5.4 Opplevelsen av kompetanse i lys av teori litteratur 
 

Tilbakemeldingene simulasjonen inneholder har vært en viktig del når det gjelder opplevelse 

av kompetanse. Fokusert tilbakemelding fra simulasjonen som forklarer hva de gjør feil og 

riktig har betydning på læringsutbytte de får fordi de blir utfordret på deres egen kompetanse 

samt at de får begrunnelse på de handlingen de har tatt. Det er i tilbakemeldingene spillerne 

får informasjon om hvorfor de fikk det utfallet de fikk av det alternativet de har valgt. I tillegg 

til tilbakemelding om utfallet får de tilbakemeldinger på de alternativene de velger når spillet 

foregår. Dette er tilbakemeldinger som forteller om de velger et alternativ som enten trygger, 

oppsummerer, tar ansvar, åpner eller skaper tillitt. Tilbakemeldinger som er konkrete og 

målrettet er et kritisk viktig element i læring og jo oftere denne tilbakemeldingen dukker opp 

jo mer effektiv vil læringen være (Kapp, 2014). De valgene de ansatte tar i simulasjonen 

endrer resten av innholdet i simulasjonen og gjennom tilbakemeldinger blir innholdet 

meningsfullt for de ansatte. Når tilbakemeldinger forteller om utfallet til et valg som de har 

gjort i simulasjonen skaper denne tilbakemeldingen en mening for de ansatte for hvorfor de 

fikk det utfallet de fikk.  

 

Rom for å feile er også et viktig element ved simuleringsspillet «Snakke sammen». 

Simulasjonen tar utgangspunkt i at spilleren vil feile og det er meningen at man skal ta feil for 

å forstå de ulike utfallene og alternativene som simulasjonen inneholder. Å ta feil i 

simulasjonen og å lære av det viser at det er noe som står på spill for de ansatte. Handlingen 

de tar i simulasjonen formidler en mening (Huizinga, 1955) fordi det betyr noe for dem å ta 

riktig valg og det valget de tar gjør en merkbar forskjell på simulasjonens kontekst og endrer 

utfallet.  

 

Med et balansert forhold mellom spill konsepter og realitet kan det være lettere å håndtere 

komplekse prosesser (Kapp, 2012, s.27), slik som å holde en dialog med barn og unge om 

vold og overgrep. For at de ansatte i barnehagen skal kunne ta med seg kunnskap fra 

simulasjonen er autentisk læringsmiljø nødvendig. Miljøet de lærer i og personen kan ikke 

separeres fordi læringen bør skje i det miljøet som de skal bruke kunnskapen i for at personen 
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skal kunne tilegne seg innholdet i læringen (Kapp, 2012). Vi kan her se at den spillbaserte 

simulasjonen tar utgangspunkt i cognitive apprenticeship, hvor læringen skal støtte de som 

lærer til å tilegne seg, utvikle og bruke det de lærer i en autentisk aktivitet. Interaktiviteten og 

realismen av simulasjonen støtter de ansatte til læring i genuine og praksis relaterte miljø. 

Simulasjonen har fått en viktig rolle for de ansatte og medierer læring gjennom 

virkelighetsnære simulerte miljø.   

 

5.6 Sammendrag av datamaterialet  

Det er tre hovedtema som er presentert i dette kapittelet; bruk og utforming, holdninger og 

følelser, og opplevelsen av kompetanse.  

 

Under bruk og utforming kommer det frem at selv om flere informanter forteller om at 

barnehager ofte ikke er IKT kyndige finner informantene simulasjonen enkel å forstå og at 

den var lett å bruke selv for de som ikke hadde spilt spill før. Derimot hadde noen hadde hatt 

problemer med det praktiske slik som å komme seg i gang. De forteller at simulasjonen kunne 

brukes av ufaglærte og ansatte fra andre land. Noen av informantene forteller at de tror det 

kan implementeres i deres hverdag mens andre informanter er usikre på om det er mulig. Tid 

har vært en faktor under brukervennlighet ved at noen av informantene forteller om at man 

må sette av tid for å bruke det og at man bør sitte med simulasjonen jevnlig. Samarbeid har 

vært fremtredende hos informantene, hvor samarbeid har gitt plass for refleksjon mellom 

hverandre og hvor de har delt erfaringer og kunnskaper. Her har de støttet hverandre og 

diskutert valgalternativer og utfallet av valgene deres. Til sist kom det frem at informantene 

både utforsker og opplever konkurranseinstinkt i simulasjonen. De velger ulike veier for å se 

hva som skjer og de blir ivrige, og vil nå målet av en oppgave før andre grupper.   

 

I Holdninger og følelser temaet har informantene fortalt om deres holdning til spill som 

opplæringsmetode hvor de fleste informantene har en positiv holdning til denne typen læring 

selv om det var fremmed og nytt i starten. Noen informanter var fortsatt usikre på om 

spillbasert læring var noe for dem. Informantene forteller om at de opplevde at tematikken 

kom frem selv om det var en spillbasert simulasjon og at det var mer spennende å sitte med 

simulasjonen enn med andre læringsmetoder. Noen hadde også opplevd en utvikling hos seg 

selv. Ubehagelighetsbarometeret som finnes i simulasjonen ble lite brukt fordi ubehaget av å 

sitte med simulasjonen ikke var det samme som ubehaget i virkelige situasjoner hvor de har 
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snakket med barn. I motsetning til dette forteller informantene om at 

ubehagelighetsbarometeret bevisstgjør ubehaget deres. Noen informanter har brukt 

barometeret når de har følt at det har gått bra i simulasjonen.  

 

Under temaet opplevelsen av kompetanse kommer det frem av informantene at de opplever å 

bli utfordret på den kompetansen de har. Å ta feil i simulasjonen og få tilbakemeldinger på det 

man valgte feil har utfordret den kompetanse de har og har fått informantene til å reflektere 

over sin kunnskap. Tilbakemeldingene har hjulpet med å forstå sammenhengen mellom 

valgene de tar og utfallet det får. Dette har også skapt motivasjon for flere av informantene 

fordi de får ny kunnskap ved å bli testet. Noen av informantene hadde derimot bekymringer 

for om alle ville oppleve motivasjon til å prøve igjen etter å ta feil svar. Simulasjonen har 

også gitt informantene et realistisk og praksisnært læringsmiljø hvor de kan aktivt delta med 

sine egne kunnskaper. Informantene forteller også at simulasjonen gir muligheter for å øve på 

situasjoner som er vanskelige å øve på i virkeligheten.  

 

Når jeg går videre til diskusjons kapittelet vil jeg diskutere funnene mine fra analysen med 

tidligere forskning som er presentert i oppgaven, i lyset av studiens to forskningsspørsmål: 

Hva forteller barnehageansatte om deres bruk av en spillbasert 3D simulasjon? og Hva 

forteller barnehageansatte om deres opplevelse av en spillbasert 3D simulasjon? 
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6 Diskusjon  

Hva er mitt bidrag? Hva er mitt argument? 

I dette kapittelet vil jeg diskutere de funnene jeg har kommer frem til i analysen. Jeg vil i 

dette kapittelet diskutere mine analysefunn i lys av forskningslitteraturen som ble presentert i 

kapittel to i forhold til studiens to forskningsspørsmål:  

1. Hva forteller barnehageansatte om deres bruk av en spillbasert 3D simulasjon? 

2. Hva forteller barnehageansatte om deres opplevelser av en spillbasert 3D simulasjon? 

 

6.1 Samfunnets behov  

Det vil være nødvendig å se på hvilken plass spillbasert opplæring kan ha i samfunnet. Når 

denne masteroppgaven ble skrevet opplevde verden en pandemi som også nådde Norge. Når 

Norge måtte stenge ned mye av samfunnet slik som skoler og barnehager på grunn av viruset 

Covid-19 (Korona) ble mye av Norge «tvangsdigitalisert». Denne «tvangsdigitaliseringen» 

var en digitalisering som man antok ville ta Norge 10-15 år uten påvirkning fra Covid-19 

ifølge teknologi ekspert Torgeir Waterhouse (Hagen, Svelstad, Tunheim & Svendsen, 2020). I 

lyset av at Norge nå prøver ut mye ny teknologi kan opplæring gjennom nettbaserte 

simulasjoner slik som «Snakke sammen» bli mer aktuelt. Mange barnehageansatte hadde 

hjemmekontor i noen uker når barnehagene var stengt. Dette ga mulighet for å jobbe med 

kompetanseheving når man var hjemme. Her ville da en nettbasert kompetanseheving slik 

som «Snakke sammen» vært ideell. Som Fafo sin rapport (Nicholaisen, 2012) nevner finnes 

det flere tidstyver i barnehagen og tiden for kompetanseheving blir liten, men her var det 

mulighet til å bruke stenging til slikt arbeid.  

 

Simulasjoner slik som «Snakke sammen» blir et virkemiddel for opplæring som er nytt i 

barnehagen. Ny teknologi som barnehagene prøver ut omhandler ofte barnas læring eller 

utvikling, og er ikke så ofte brukt i kompetanseheving av ansatte. Noen av informantene 

forteller om at IKT kunnskapen i barnehager ofte er lav og jeg har selv opplevd barnehager 

hvor IKT kunnskapen er mangelfull. Det å gi barnehageansatte muligheter til å prøve ny 

teknologi som virkelighetsnære simulasjoner kan være et verdifullt virkemiddel for å bringe 
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barnehagene inn i det nye digitaliserte samfunnet. Det er viktig at barnehager ikke blir 

oversett i produksjonen av spillbasert læring, slik at de ikke blir hengende etter. 

 

6.2 Spillifiseringens rolle  

Hvilke spill elementer som brukes kan påvirke om man får et læringsutbytte gjennom 

spillifisering. I analysen av datamaterialet er det enkelte spill elementer som informantene 

trekker frem i intervjuene: tilbakemeldinger, rom for å feile og interaktivitet.  

 

Hos Zhou et al.(2016), Koivisto et al. (2017) og Backlund et al. (2010) er fokusert 

tilbakemelding som er direkte viktig for å vise sammenhengen mellom beslutninger man tar 

og utfallet av disse beslutningene. Tilbakemeldinger er et viktig element i spillifisering for å 

kunne gi en indikasjon på om man gjør riktige eller feil beslutninger og hva man kan gjøre for 

å få et bedre resultat. Informantene forteller selv at de lærer av tilbakemeldinger slik som 

informant 4 påpekte: Informant 4: «jeg ble litt perpleks når jeg fikk en sånn prøv igjen, men 

det er det du lærer av ... her blir man jo litt … den positive (tilbakemelding hvor man har 

gjort riktig) blir man jo selvfølgelig litt "hm der gjorde jeg det riktig" man tror jo at man gjør 

det riktig så får man en sånn prøv igjen så er det jo klart at man blir litt forundret da, men det 

er fine tilbakemeldinger det er det vil lærer av … du lærer jo av det positive og du lærer jo av 

når du får korrektur og skal prøve deg igjen». Tilbakemeldinger veileder og støtter en person 

under læring slik at de tar det med seg inn i praksisen sin. Ved å få konkrete tilbakemeldinger 

vil de kunne ha en personlig utvikling som virker positivt allerede mens de spiller. 

Informanter sier at at gjorde dem motiverte og at de søkte resultater. I motsetning til dette ble 

det også reist beskymring av det å få korrektur, men også for det å måtte prøve igjen etter å ha 

tatt feil valg. Når en simulasjon legger til rette for at man skal kunne ta feil må den også ha 

elementer som motiverer selv når man velger feil svaralternativ slik som ha flere riktige 

alterantiver i forhold til gale.  

 

Å oppleve og lære av sine feil kan være avgjørende for at man unngår å gjøre de samme 

feilene i en virkelig situasjon. Å se utfallet av feil man tar i et trygt mijø kan minske riskoer 

på arbeidsplassen. Hvis man gjør en feil beslutning når man har en samtale med et barn er det 

vanskelig å gjøre om denne feilen. Simulasjoner gir rom for at man kan oppleve konsekvenser 

og hvilken påvirkning disse konsekvensene kan få i deres arbeid. Simulasjoner brukes ofte av 

bedrifter innenfor helse og bygg og anlegg fordi yrkene inneholder risikoer som man må øve 
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på. Å oppleve de feilene man kan ta gjør at man blir mer bevisst slik at man ikke gjør de 

samme feilene i den virkelige verden. Dette ser vi også i forskningen til Backlund et al.(2010) 

hvor det har vært nyttig å la brukerne se konskevensene av å ta feil fordi det øker 

kompetansen til brukeren om hvordan de skal håndtere situasjoner som er vanskelige, men 

også utfallet som valgene man tar gir. Dette forteller også informantene i barnehagene om i  

denne studien at det er viktig å prøve forskjellige veier og få vite hva man kan gjøre for å rette 

opp feilene sine slik som informant 6 forteller: Informant 6: «Nei det er jo det med at du får 

muligheten til å prøve flere alternativer holdt jeg på å si at du får det er en del ting du kunne 

... hvis jeg hadde sagt til en unge alt det som ... er der så hadde jeg ikke hatt muligheten til å 

rette opp det igjen, men det har man jo i et sånt spill».  

  

Å ha rom for å ta feil i en spillbasert simulasjon gir verdifull erfaring som de ansatte kan ta 

med seg i det daglige arbeidet og dette får de gjennom å se utfallet av valgene sine i 

tilbakemeldinger. De blir nysgjerrige på hva som er feil svar og prøver ut alternativer noe som 

gir dem bredere erfaring. Alternativet er å gå inn virkelige situasjoner med barn som en ikke 

har oversikt over og kanskje komme dårlig ut av fordi en sier noe som en ikke har hatt sjansen 

til å tenke over. Erfaring kan også føre til at en er mer avventende og gjennomtenkt og slik får 

et bedre resultat. Dette gir en tryggehet i arbeidet og å få slik erfaring gjennom spill vil 

underbygge en positivitet i denne måten å lære på. Det å kunne være interaktiv og kunne ta 

aktive valg gir raske resultater fordi man får svar der og da. Dette kan virke som en belønning 

for informantene fordi de får et utbytte med en gang når de gjør seg erfaringer gjennom 

simulasjonen: Informant 1: Ja det er litt sånn som jeg sa i stad jeg synes alle får den direkte 

erfaring, når vi har vært på kurs så lærer vi ... å hører og blir også begeistret også kommer vi 

tilbake til hverdagen også så har man mista 80% ikke sant også skal man få det videre til 

andre for eksempel eller få det i seg selv det … jeg tenker at vi har …man må praktisere med 

en gang for at det skal bli en del av deg selv og din egen læring da (…)jeg tenkte først må jeg 

si når de kom med det jeg skjønte ikke hva de snakke om engang, spill? også tenkte jeg det var 

jo ikke tid til, eller hva jeg skjønner ikke helt hva de mener med det her også ... fikk vi direkte 

erfaring med en gang når vi bare prøvde ut. Jeg tror det var en eller to avatarer, det var ikke 

ferdig i det hele tatt heller ... så bare skjønte jeg at det her var kjempebra». Aktiv deltagelse 

er nødvendig for øving på dialogkompetanse og aktiv deltagelse bidrar til å gi mennesker 

forståelse for de handlingene de tar. Dette påpeker også Zhou et al. (2016) i sin forskning, 

hvor aktiv deltagelse var viktig for å bidra til forståelse for utfallene til beslutningene som ble 

tatt. 
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Godt design og god bruk av spillifisering viser seg å utgjøre en forskjell på læringsutbytte. 

Både hos Backlund et al (2010) og Landers og Armstrong (2017) ser vi at de konkluderer med 

at de elementene fra spill som brukes vil utgjøre en forskjell. Som nevnt tidligere finnes det 

god og dårlig spillifisering og derfor er det viktig at når man skal ta i bruk spillifisering 

sammen med opplæring at man bruker mange spill elementer og at spillifisering designes etter 

innholdet til opplæringen. Det er også viktig å ta hensyn til brukerens behov for å kunne 

utforme en god nok opplæring og bruke gode fagkunnskaper om det som skal opplæres slik 

som Koivisto et al. (2017) også fremhever at er viktig i sin forskning. Informantene forteller 

selv at de føler simulasjonen baserer seg på deres praksis. Simulasjonen skaper et miljø hvor 

de ansatte blir stimulert til aktiv deltakning og det å bruke kunnskapen sin aktivt kan oppleves 

motiverende. For at simulasjonen «Snakke sammen» skulle være praksisnær har RVTS brukt 

fagfolk som har kunnskaper på hvordan man snakker med barn og unge om vold, og 

overgrep, men også fagfolk på utvikling av simulasjoner og spillbasert innhold gjennom 

Attensi. Det er viktig at spillbasert læringsinnhold er basert på fagkunnskaper både på det 

pedagogiske, men også på designet av spillifiseringen.  

 

Mange av informantene føler de har fått en utvikling av sin egen praksis, holdninger og 

kompetanse gjennom å bruke «Snakke sammen». Spillifisering har skapt engasjement og 

motivasjon. Det er tilbakemedlinger, rom for å feile og interaktivitet som hjelper de ansatte 

med å få et læringsutbytte av simulasjonen.  

 

6.3 Samarbeid i realistiske læringsmiljø  

Som nevnt tidligere i analysekapittelet ble jeg overrasket over at så mange av informantene 

foretrakk å sitte sammen med andre kollegaer når de spilte. Mange spill spilles alene og jeg 

oppfattet at «Snakke sammen» var et spill man satte med alene hjemme etter jobb eller på 

egen plantid i barnehagen.  

 

Det virker som simulasjonen har samlet de ansatte i barnehagene hvor de har fått mulighetene 

til å få en felles kompetanse på dialog med barn og unge. Simulasjonen blir et verktøy for 

arbeid med kommunikasjon mellom de ansatte i tillegg til at de får øvd på kommunikasjon 

mellom dem selv og barn. Krange et al. (2012) sin forskning påpeker også at simulasjon kan 

skape et sted for å øve på kommunikasjon mellom ansatte ved at simulasjonen gir rom for at 
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flere ansatte kan jobbe samtidig, men også utvikle en kollektiv forståelse av innholdet som 

skal læres. «Snakke sammen» skaper en arena for de ansatte i barnehagen hvor de kan 

kommunisere med hverandre hvor de kan dele egne erfaringer og kunnskaper mellom 

hverandre. Dette kan være avgjørende for at de skal se verdien i å jobbe sammen, at de deler 

sin tidligere kompetanse og erfaring med hverandre. Bruk av eksisterende kunnskap og 

tidligere erfaringer forteller også Krange et al. (2012) om, hvor deltagerne gjorde det samme 

for å finne løsninger på oppgaven de hadde. Simulasjonen «Snakke sammen» hjelper de 

ansatte med å arbeide med problemløsning når de diskuterer og reflekterer sammen.  

 

Flere av informantene forteller at de mener simulasjonen gjør det lettere å dele kunnskaper og 

erfaringer mellom hverandre på arbeidsplassen enn det kurs og foredrag ville gjort slik som 

informant 1 forteller: Informant 1: «ja i forhold til det å snakke med barn så har vi hatt masse 

kurs opp gjennom og nå har jeg jobba i 20 år og har jo hatt veldig mange kurs, men det har 

hele tiden vært en utfordring synes jeg da og få til det ordentlig fordi det stopper seg litt også 

tenker jeg "hvorfor gjør du det" ja det har vært så … det her har vært så håndgripelig da så 

og det å … selv om vi har hatt masse kurs og så er det ikke så lett å komme tilbake å for 

eksempel dele det med de andre da så det her har blitt en sånn plattform hvor alle på en måte 

deltar likt.» På arbeidsplasser hvor man har lite tid til kompetanseheving kan simulasjoner 

være et hjelpemiddel for å få kompetanseheving. I Krange et al. (2012) brukte traumeteamet 

simulasjonen fordi tid for praktisk øving er smal i deres arbeidshverdag. Det er den også ofte i 

barnehager. Ofte er det heller ikke alle ansatte som får reist på kurs, men gjennom 

simulasjoner slik som «Snakke sammen» får man muligheten til at alle kan delta fordi det er 

lagt opp til at alle i barnehagen kan bruke det og de kan bruke det når de har tid siden det er 

tilgjengelig på nett hele tiden.  

 

Samarbeid bidrar til å utvikle kunnskap gjennom sosial aktivitet. Long et al. (2009) påpeker at 

deling av erfaringer og funn mellom hverandre utvikler bedre samarbeid. Informantene 

forteller at å dele erfaringer og funn er viktig for å få ny kompetanse fordi de lærer av andres 

erfaringer: Informant 5: «det tror jeg er kjempe viktig, her kan man få fram de refleksjonene 

og hvorfor du valgte en ting og jeg valgte noe annet både i forhold til den som vi er som 

personer, men også hvordan vi … hvordan vi vurderer situasjonen rett og slett og de to tinga 

henger jo selvfølgelig sammen, men det har jo noe med erfaring å gjøre å og jeg tenker at det 

vekker erfaringer som du på en måte har lagret, men som du ikke bruker hele tida ikke sant så 

jeg synes det er kjempe viktig å sitte sammen å gjøre det også en og en, men også i felleskap». 
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Å jobbe sammen med kollegaer gjør at de ansatte får en bedre forståelse og erfaring med 

hvilke egenskaper som er nødvendig for å samarbeide hvis det oppstår en situasjon hvor man 

må holde en dialog med et barn. Dette kommer også frem i Zhou et al. (2016) sin forskning 

hvor studentene gjennom samarbeid fikk en bedre fortåelse og erfaring for hvilke egenskaper 

som er viktige for arbeidet.  

 

Å ha samarbeidet i en realistisk og praksisnær simulasjon har gitt de ansatte i barnehagene et 

område hvor de aktivt kan delta med egne kunnskaper og erfaringer. Her får de delt med sine 

kollegaer og reflektert sammen. Å se situasjoner som de kan møte på i deres arbeidshverdag 

gjennom simulasjoner er viktige for informantene fordi det forbereder de på fremtidige 

situasjoner. Å få øve i et virkelighetsnært miljø har gitt informantene mulighet til å teste 

kompetansen sin og se utfallet av ulike handlinger før det skjer i den virkelige verden. 

Realisme henger mye sammen med tilbakemeldinger og rom for å feile, som også hjelper de 

med å forstå og erfare forskjellige mulige situasjoner som de kan «spille ut» i simulasjonen 

«Snakke sammen». 

 

6.4 Holdninger og kompetanse   

Det kommer frem i analysen at mange av informantene har en positiv holdning til 

simulasjonen. Informantene har hatt positive opplevelser med simulasjonen og de trekker 

frem god tilgjengelighet, spenning og moro, og interaktivitet som faktorer for dette. 

Erfaringer man får med spill gjør at det kan bli lettere å arbeide med dette senere. Opplever de 

ansatte positivitet med spillet kan de få en mer positiv holdning til denne typen læring og ser 

kanskje på IKT løsninger for kompetanseheving som litt mer nyttig. Det finnes ansatte som 

ikke er interessert i å prøve ut ny teknologi og dette kan sperre for ny læring. Dette kan være 

ny læring som kun kan oppnås gjennom erfaringsbasert læring. Dette kan være læring som de 

ikke ville hatt tid til ellers. Dette blir også nevnt av informantene at de finnes ansatte som ikke 

nødvendigvis ville hatt en positiv holdning til denne typen læring. Hvis man har en positiv 

holdning til spill eller bruk av spillbasert læring kan det oppstå et større læringsutbytte. Dette 

påpeker også Landers og Armstrong (2017) sin forskning hvor de med bedre holdning til 

spillbasert læring fikk større utbytte av opplæringen som var spillbasert.  

 

Long et al. (2009) påpeker også at de som liker å lære gjennom metoder slik som 

simuleringsspill ville få et bedre utbytte enn de som ikke foretrekker denne metoden for 
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læring. Det kommer frem i analysen at ikke alle informantene var helt sikre på om de 

foretrakk denne metoden for kompetanseheving, i motsetning til dette har de fortsatt gode 

holdninger for spillbasert læring slik som informant 7 påpeker: Informant 7: «jeg tenker det er 

fine utgangspunkt for å prøve å forstå (…) det inntrykke jeg sitter igjen med etter å ha brukt 

det er at jeg tenker at det er et veldig fint verktøy og jeg synes det er veldig spennende å sitte 

med, men om det hjelper meg på jobb, det er jeg heller litt usikker på ennå».  

 

Når de ansatte har en positiv holdning til simulasjonen vil dette virke inn på det utbytte de får 

av opplæringen. Erfaringer de ansatte får med egen læring og egne holdninger får betydning 

for de handlingene de gjør i praksis. I analysen kommer det frem at noen informanter forteller 

om en egen utvikling etter å ha brukt simulasjonen, men også at noen har fått en 

holdningsendring. Hvordan spillet er lagt opp gir dem kunnskap om egne opplevelser som har 

betydning for hvordan de handler i situasjoner. 

 

6.5 Sammendrag av diskusjon 

Her vil jeg legge frem et sammendrag av likheter og ulikheter mellom mine funn og tidligere 

forskning som er presentert i dette kapitelet.  

 

6.5.1 Likheter og ulikheter  

Jeg har i dette kapittelet funnet likheter og ulikheter mellom funnene i min analyse og den 

tidligere forskning som har blitt presentert i denne oppgaven. Disse likhetene og ulikhetene 

vil legges frem i et sammendrag her. 

 

Den første likheten jeg har funnet er at tilbakemeldinger i simulasjoner har vært like vesentlig 

for mine informanter og deltagerne i flere av forskningene. Backlund et al.(2010), Koivisto et 

al. (2017) og Zhou et al. (2016) nevner at tilbakemeldinger er avgjørende for brukerne. 

Tilbakemeldinger har vært viktig for informantene i min studie fordi det viser dem en 

sammenheng mellom de valgene de har tatt og utfallet for valget. Tilbakemeldingene har også 

veiledet og hjulpet informantene med bevisstgjøring av deres kompetanse. En liten ulikhet når 

det gjelder tilbakemeldinger er derimot at informantene i min studie forteller at 

tilbakemeldingene ga de mye informasjon som var nødvendig for å forstå utfallet av valgene 

de gjorde i simulasjonen. Backlund et al.(2010) derimot nevner at deltagerne ikke fikk nok 
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fokusert tilbakemelding og det var viktig for dem at de fikk mer tilbakemelding på hvorfor de 

hadde gjort en feil eller en ting riktig. Dette forteller også Koivisto et al.(2017) om hvor 

deltagerne savnet mer tilbakemelding som var direkte og begrunnet handlingene som de 

gjorde i simulasjonen.  

 

Selv om ingen av forskningene spesifiserer så mye på rom for å feile i simulasjonene kommer 

det fortsatt frem at å ha en plass for å kunne ta feil er grunnleggende for å forstå 

sammenhenger mellom valg og utfall slik som Backlund et al.(2010) og Koivisto et al. (2017) 

påpeker. Forskningene som er presentert påpeker at repetisjon, realisme og aktiv deltagning er 

avgjørende for deltagerne for å forstå ulike situasjoner som oppstår på grunn av deres valg 

eller handlinger. Rom for å feile har vært fremtredende i funnene fra analysen når det gjaldt 

opplevelsen av kompetanse. Det har utfordret informantenes kompetanse og motivert dem til 

å prøve igjen.  

 

En likhet mange av forskningene som er presentert har med funnene fra min analyse er at 

realisme har vært grunnleggende. Aktiv deltagelse i realistiske læringsmiljø er også en likhet 

mellom mine funn og flere av forskningene som er presentert. Zhou et al. (2016), Krange et 

al. (2012), Koivisto et al. (2017) og Backlund et al.(2010) påpeker at aktiv deltagelse virker 

inn på forståelse for sammenheng mellom valg og utfallet av valget.  

 

Samarbeid har også vært en likhet mellom mine funn og forskningen hos Krange et al.(2012), 

Zhou et al.(2016) og Long et al.(2009). I analysen forteller informantene at de gjennom 

samarbeid får diskutert og reflekter med kollegaene sine, men også delt erfaringer og 

kunnskaper sammen. Dette gjør at de støtter og veileder hverandre noe som Long et al.(2009) 

forteller hvor deling av funn mellom hverandre har vært viktig, men som også Krange et 

al.(2012) forteller hvor legene bruker tidligere erfaringer for å hjelpe de andre deltagerne for å 

komme til en løsning.  

 

Det var også en likhet mellom mine funn og tidligere forskning som tar opp holdninger til 

spill og spillbasert læring. Informantene utrykte at de var nytt og fremmed å bruke spillbasert 

simulasjon, men at de fort ble vant med det når de så læringsutbyttet de fikk ut av det. Det var 

noen informanter som også var usikre på om dette var noe for dem og om de ville få et 

læringsutbytte. Dette tar også Long et al.(2009) opp hvor de påpeker at de som ikke 

foretrekker spillbasert læringsmetode vil få mindre utbytte av den typen læring. Landers og 
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Armstrong(2017) forteller også om dette, at holdninger man har når man går inn i læringen vil 

påvirke utbyttet man får. En forskjell mellom funnene fra min analyse og forskningen til 

Lander og Armstrong (2017) er at mange av informantene i min studie endret holdninger til 

spillbasert læring underveis mens dette er ikke noe de nevner i sin forskning.  

 

De likhetene som er mest fremtredende mellom mine funn og tidligere forskning er 

innvirkningen av realisme, tilbakemeldinger, rom for å feile, interaktivitet, aktiv deltagelse, 

samarbeid og holdninger. Ulikhetene er ikke mange, men mer tilbakemeldinger var ofte 

savnet i den tidligere forskningen mens tilbakemeldinger i «Snakke sammen» har vært gode 

for informantene i min analyse. Den annen ulikhet er at noen av informantene i min studie 

endret innstilling til spillbasert læring etter å ha prøvd det ut, men informantene hadde ingen 

spesifikke holdninger til det fra før enn at det var fremmed for de fleste.   
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7 Avsluttende refleksjoner  

7.1 Refleksjoner  

Mitt utgangspunkt for å skrive denne masteroppgaven var etter egen nysgjerrighet på 

spillifisering og hvordan andre bruker, og opplever spillifisering. Gjennom intervju med 

barnehageansatte har jeg fått innsyn til hvordan de har brukt og opplevd en spillbasert 3D 

simulasjon. 

 

I lys av informantenes opplevelse av spillbasert simulasjon finner jeg valg av elementer fra 

spill som brukes som et viktig aspekt for opplevelsen de ansatte har hatt av simulasjonen. Det 

viser seg at spill elementer som tilbakemeldinger, interaktivitet, realisme, rom for å feile, 

historiefortelling, utforskning og utfordring er fremtredene for informantenes opplevelse. 

Sammen med simulasjon har de gitt unike muligheter for å få mengde trening på et område 

som er vanskelig å få øvd på i virkeligheten for de ansatte. Jeg opplever at spillbasert 

simulasjon hjelper informantene med å ta i bruk den eksisterende kunnskapen de har, men 

også å se sammenhenger mellom deres tidligere kunnskap og erfaringer med de valgene de 

tar, og utfallene valgene gir. Jeg mener at for at spillbaserte simulasjoner skal være nyttige er 

det nødvendig med godt design av spillifiseringen og av det pedagogiske innholdet. Når 

læring og spillifisering møtes i slike spillbaserte simulasjoner er det viktig at balansen mellom 

spillifisering og pedagogikk er god for å kunne gi et godt læringsutbytte. Dette ser vi også i 

forskning på simulasjon og spillifisering, hvor god bruk av spillifisering er primært for å 

kunne få et godt utbytte av denne typen læring. Det viktigste med simulasjoner slik som 

«Snakke sammen» er at de tar utgangspunkt i brukerens behov. Det har vist seg at «Snakke 

sammen» har gjort dette for informantene, hvor simulasjon er nær deres egen praksis og tar 

utgangspunkt i situasjoner og handlinger som de har og kan møte på i deres arbeidshverdag.  

 

Videre finner jeg at samarbeid og utforsking vs. konkurranse har vært grunnleggende for 

bruken til informantene av simulasjonen ut i fra det informantene forteller. Jeg opplever at 

samarbeid har vært med på å samle de ansatte uansett hvilken stilling, arbeidserfaring eller 

etnisk bakgrunn de har. Deling av erfaringer og kunnskaper mellom hverandre har fungert 

som veiledning og støtte. Dette har igjen skapt rom for å reflektere og diskutere innholdet i 
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simulasjonen mellom hverandre. Denne måten å bruke simulsjonen er mer rettet mot det å 

skape læring gjennom en sosial kontekst. I motsetning til dette har utforskning og 

konkurranse gitt et annet perspektiv på bruk hos de ansatte ved at det retter seg mer mot den 

«tradisjonelle» måten å bruke spill på gjennom lek. Samarbeid har også vært med på å belyse 

tematikken som «Snakke sammen» tar opp, på arbeidsplassen.  

 

Som nevnt tidligere i metode kapittelet har ikke denne studien hatt et mål i å generalisere 

datamaterialet som er funnet på et populasjonsnivå. Det er informantenes subjektive 

oppfatning, opplevelse og erfaringer av simulasjonen studien har prøvd å forstå. Det kan 

argumenteres for at spillbaserte simulasjoner slik som «Snakke sammen» er nyttige og 

kanskje bør være obligatoriske på arbeidsplasser. Det er noe som barnehager og andre 

institusjoner som jobber med barn og unge bør vite at de har tilgang til fordi det gir unike 

muligheter til å få mengde trening på et det som er vanskelig å få øvd på i den virkelige 

verden.  

 

7.2 Videre forskning  

Gjennom arbeidet med denne studien har jeg sett noen temaer som kunne vært aktuelt å 

undersøke videre. Dette er blant annet hvilken påvirkning spillbasert simulasjon har i 

arbeidshverdagen til de ansatte og hvilken konskevens det har for ungene i de ulike 

barnehagene at de voksene jobber metodisk med simulasjonen over tid. Forskning som setter 

pedagogikk og spillifisering mer fremtredende sammen og hvordan de påvirker hverandre 

ville også være interessant å forske på, men som dessverre ikke fikk plass i denne studien.  
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Vedlegg nr.1: Godkjenning fra NSD  
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Vedlegg nr. 2: Samtykkeskjema 
 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

” Bruk av spillbasert simulasjon for læring”? 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne ut om 

hvordan man lærer gjennom å bruke en spillbasert simulasjon. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Dette prosjektet utføres i forbindelse med min master i pedagogikk på instituttet for 

pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven skal skrives og leveres på vårpartiet 

2020. Jeg vil i denne studien samle inn informasjon om hvordan ansatte i barnehager bruker 

en spillbasert simulasjon for å tilegne seg læring om hvordan man holder en bedre dialog med 

barn og unge om vanskelige temaer slik som vold og overgrep når man tror det er nødvendig 

å ha en slik samtale. Formålet med denne studien er å svare på følgende forskningsspørsmål, 

om spillbasert simulasjon er et effektivt hjelpemiddel for å tilegne seg læring og hvilket 

utbytte barnehageansatte får av å bruke spillsimulasjon for å tilegne seg læring.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du får spørsmål om å delta i dette prosjektet fordi du jobber på et relevant sted for prosjektet 

og har brukt eller prøvd den spillbaserte simulasjonen som jeg ønsker å spørre spørsmål om. 

Jeg har sendt e – post til lederne i barnehagen og spurt om lederne om noen av de ansatte i 

barnehagen hadde et ønske om å delta. Lederne videreførte denne informasjonen til de ansatte 

om prosjektet mitt. Videre ved å levere et informasjonsark i barnehagen med min kontakt 

informasjon slik som e – post og nr har dere fått kontakt med meg om deltagelse i prosjektet. 
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Hva innebærer det for deg å delta? 

I dette prosjektet skal det gjennomføres individuelle semi – strukturerte intervju som vil si at 

jeg vil ha med meg en intervjuguide med spørsmål som jeg ønsker å spørre, men at det 

samtidig er rom for andre spørsmål som ikke allerede er skrevet ned i intervjuguiden. 

Intervjuet vil tas opp på båndopptaker. Ved å bruke båndopptaker vil stemmene deres samles 

inn. Arbeidssted, alder, kjønn og signatur vil også samles inn, men er ikke hoveddata i dette 

prosjektet. Intervjuene vil foregå på arbeidsplassen til deltagerne. Intervjuene vil ta ca. 45 til 

60 minutter. I intervjuet vil noen av spørsmålene blant annet være: Hvilke deler av 

spillsimulasjonen stikker ut for deg? Hva tenker du om tilbakemeldingene du får i spillet? 

Spillsimulasjonen har elementer fra spill (spillifisering), kommer det tydelig frem for deg? Er 

det noe som stikker frem? 

 

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. Det vil ikke påvirke ditt forhold til arbeidssted, arbeidsgiver eller andre ansatte å 

delta i dette prosjektet.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

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. De som har 

tilgang til opplysninger som jeg samler inn slik som lydopptak, er meg og min veileder. 

Lydopptakene vil tas opp gjennom Universitetet i Oslo sin diktafon app som sender 

lydopptakene til Universitetets egen skytjeneste som er et sikkert prosjektområde som heter 

TSD, tjenesten for sensitive data. TSD er databehandler hvor dataen jeg samler inn lagres. 

Kontaktopplysninger vil erstattes med en kode som vil være adskilt fra data samlet inn 

gjennom lydopptakene. Alle lydopptakene vil transkriberes som vil si at det som sies i 

lydopptakene vil skrives ned for å kunne anonymisere deltagerne. Deltagerne vil ikke kunne 

gjenkjenne seg selv i publikasjonen av masteroppgaven. Når data fra lydopptakene skal 

legges frem i masteroppgaven vil jeg unngå ord, uttrykk eller andre språklige kjennetegn slik 

at det ikke skal være mulig å gjenkjenne seg selv. Alder, kjønn og signatur vil ikke nevnes i 

masteroppgaven ettersom det ikke er nødvendig data å presentere.  

 



 83 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.08.20. Personopplysningene som samles inn i 

prosjektet vil slettes etter at prosjektet sluttes og ikke lagres lengere enn 31.08.20.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

å få rettet personopplysninger om deg,  

få slettet personopplysninger om deg, 

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

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.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

Universitetet i Oslo ved Ingrid Sofie Wold Hereid, E – post: ishereid@student.uv.uio.no, 

Telefon: 40487158. Veileder på dette prosjektet: Kenneth Pettersen, E – post: 

kenneth.pettersen@iped.uio.no, Telefon: 97650670.  

Vårt personvernombud: personvernombud@uio.no 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Prosjektansvarlig     

Ingrid Sofie Wold Hereid og veileder Kenneth Pettersen 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Samtykkeerklæring  
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Bruk av spillbasert simulasjon for 

læring, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

å delta i intervju med båndopptaker  

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31.08. 20 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg nr. 3: Intervjuguide 
 
 

Intervjuguide 
 
Gi beskjed at jeg ikke er ute etter detaljerte historier eller situasjoner hvor de har snakket med 
barn eller unge som vold eller overgrep og at dette ikke er ønskelig i intervjusituasjonen. Be 

dem om å ikke gi slike opplysninger. 
 

 
1. Kan du fortelle om ditt forhold til simuleringsspillet?  

2. Hvor ofte setter du deg ned med simuleringspillet? 

3. Hvor lenge om gangen sitter du med simuleringsspillet? 

4. Har du brukt spillet i samarbeid med andre? – spilt sammen med noen 

5. Kan du fortelle litt om du har tidligere kompetanse på område eller tatt kurs om den 

tematikken som simuleringsspillet tar opp før du brukte spillet? 

6. Kan du fortelle om hvordan du bruker simuleringsspillet? (ta frem bilde av spillet) 

7. Føler du at du er aktiv engasjert når du bruker simuleringsspillet? Hva er det som 

eventuelt gjør at du er aktiv engasjert? 

8. Kan du fortelle hva du tenker om oppgavene i spillet? 

9. Kan du fortelle meg hva som føles vanskelig med simuleringsspillet/oppgavene?  

10. Kan du fortelle meg hva som føles lett/positivt med simuleringspillet/oppgavene?  

11. Simuleringsspillet gir tilbakemeldinger underveis, hva tenker du om disse 

tilbakemeldingene?  

12. Kan du fortelle hva du tenker/føler at du sitter igjen med når du har fullført en 

oppgave?  

13. Føler du på mestringsfølelse? Kan du fortell om hva som kan være grunnen til dette?  

14. Hva tenker du om at simuleringsspillet baserer seg på å være realistisk?  

15. Hva tenker du om å bruke et simuleringsspill for å øve på å holde en bedre dialog med 

barn og unge?  

16. Hva tenker du om denne typen tilnærming til å få kompetanse i forhold til tradisjonelle 

metoder  

17. Hva tenker du om presentasjonen av innholdet i simuleringsspillet? For eksempel er 

det noe du føler du savnet eller noe som stikker seg ut?  

18. Hva tenker du om det barometeret som kommer opp hvor du skal måle hvor 

ubehagelig det er for deg?  
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19. Kan du fortelle litt om hva simuleringspillet eventuelt kan bidra til i din 

arbeidshverdag?  

20. Er det noe du tenker at jeg bør spørre deg om når det gjelder simuleringsspillet som 

jeg ikke har spurt om i intervjuet? 

21. Har du noen andre spørsmål? 

 


