
Spelifierat lärande
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Syfte

Syftet med spelifierat lärande är att:
� Utveckla ämnesinnehåll och måluppfyllelse.
� Arbete mot skolans övergripande mål.
� Stärka elevers skolnärvaro.
� Fungera som en inslussningsportal för elever med skolångest.
� Stärka elevers- och gruppers samarbete och samhörighetskänsla.
� Skapa lust för ett livslångt lärande.
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Principer

Principer för val av spel, grundläggande positiva egenskaper bland spel:
� Samarbete mellan eleverna krävs. Undantag i fall om 1 till 1 undervisning.
� Eleverna har ett gemensamt mål att sträva efter.
� Spelen ger möjlighet till att träna ämneskunskaper i t.ex engelska, historia, 

samhällskunskap, religion, fysik eller biologi. 
� Spelen har en tydlig koppling till skolans övergripande mål (Skollag 2010 §4): 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.



4

Problemformulering

En stor svårighet är att hitta spel som både tränar 
ämneskunskaper och samarbete (engelska undantaget). Att hitta 
sådana spel blir en utmaning.

Ett typexempel på ett sådant spel är Minecraft men det är också 
tämligen unikt. 

Alla spel med till exempel historiskt innehåll som vi kan komma 
på är antingen single-player och/eller för svårt för våra elever.
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Val
Till följd av avsaknaden av spel som både arbetar mot skolans övergripande mål 
och ämnesinnehåll måste vi kanske göra ett val där vi nöjer oss med att arbeta 
mot antingen det ena eller det andra. 

Det är kanske mest rimligt att tänka att vi i arbetet med spel arbetar främst mot 
skolans övergripande mål och för att stärka eleverna i detta med 
förhoppningen att det sedan har positiv inverkan på de “vanliga” lektionerna. 

I och med att de flesta spel är på engelska är engelska undantaget från 
diskussionen. De tränar alltid engelska i sitt spelande. 
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Spel & Ämnen
Vid en snabb inventering kan vi hitta spel som arbetar mot 
innehåll i:

Teknik
SO (Religion, geografi, historia, samhällskunskap)
Engelska
Fysik
Biologi
Idrott
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SO - Historia, samhällskunskap, religion, 
geografi.

Europa Universalis - Ett spel där du styr ett land mellan åren 1444 och 
1821. Spelet går ut på att skapa allianser eller krig mot andra länder och få 
sitt imperium att växa. Spelet är mycket komplicerat och svårt. Således 
kanske inte lämpligt för våra elever. https://www.youtube.com/watch?v=QGH-Sc1EfdI

Assassin’s Creed - Spelaren tar rollen som en lönnmördare i en delvis 
påhittad värld med influenser från vår historia. Spelet går endast att spela 
ensam och är således kanske inte användbart.  
https://www.youtube.com/watch?v=WFp6IEPghOs

https://www.youtube.com/watch?v=QGH-Sc1EfdI
https://www.youtube.com/watch?v=WFp6IEPghOs
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SO - fortsättning

Sim City/Cities: Skylines - Agera stadsplanerare där du bygger och utvecklar 
din stad. Går endast att spela själv. Har fördelen att det är fritt från våld och 
dylikt men nackdelen att det är ganska svårt. https://www.youtube.com/watch?v=R-7Mee2zMrc

https://www.youtube.com/watch?v=R-7Mee2zMrc
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NO - Biologi, teknik, fysik

Factorio - Bygg upp en fabrik från grunden. Börja med att samla kol med målet 
att skicka en raket till rymden. Ger bra inblick i förädling, till exempel hur kol 
och olja kan omvandlas till plast. Det går att spela flera spelare. Det är bra 
hjärngymnastik där eleverna måste fundera på hur de skall lösa alla problem som 
uppstår. Nackdelen är att det är svårt och det finns en risk att många av våra 
elever tycker att det är ointressant. https://www.youtube.com/watch?v=DR01YdFtWFI

Sims - En livsstilssimulator. Bra träning i sociala samspel för elever som har svårt 
för det. Endast singleplayer.  https://www.youtube.com/watch?v=WjPPjU8OARg

https://www.youtube.com/watch?v=DR01YdFtWFI
https://www.youtube.com/watch?v=WjPPjU8OARg
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NO - fortsättning

Spore - Ett udda spel där du börjar som en bakterie och skall äta upp andra 
bakterier för att så småningom utvecklas till någon form av vattendjur och 
sedan landdjur. Målet är att hamna på toppen av näringskedjan. Endast 
singleplayer. https://www.youtube.com/watch?v=42L4KT7OpX0

Plague Inc - Här är målet att utveckla och skapa det ultimata viruset för att 
sedan utplåna hela jordens befolkning. Ganska intressant spel utifrån 
biologiska aspekter. Går ganska fort och är inte jättesvårt. Endast singleplayer. 
https://www.youtube.com/watch?v=EdU7uYQuo3I

https://www.youtube.com/watch?v=42L4KT7OpX0
https://www.youtube.com/watch?v=EdU7uYQuo3I
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NO - Fortsättning

Crazy Machines 3 - Använd olika material och redskap på olika sätt och platser 
för att klara nivåns mål. Bra fysikträning. Singleplayer.  
https://www.youtube.com/watch?v=Xrjy81VO0co

Inventioneers - Ungefär samma som ovan. https://www.youtube.com/watch?v=bqcificeQBk

https://www.youtube.com/watch?v=Xrjy81VO0co
https://www.youtube.com/watch?v=bqcificeQBk
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Spel för fysisk aktivitet

Beat sabre (VR) - Dina armar är två virtuella svärd. Använd dem 
till att slå sönder boxar i takt till musik. 
https://www.youtube.com/watch?v=-TOjQaI51Lw

Ring Fit Adventure - Håll i en ring, spring igenom en bana, gör 
olika rörelser för att få poäng. https://www.youtube.com/watch?v=wvHELogbm2E

https://www.youtube.com/watch?v=-TOjQaI51Lw
https://www.youtube.com/watch?v=wvHELogbm2E
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Spel våra elever spelar
Fortnite - Det vanligaste spelet bland våra elever. Går ut på att ensam eller i lag 
skjuta ner alla andra spelare på kartan samt bygga konstruktioner för att skydda 
sig mot deras skott. https://www.youtube.com/watch?v=2gUtfBmw86Y

League of Legends/DOTA 2 - I lag om 5, besegra motståndarlaget. Kräver mycket 
samarbete. En match tar cirka en timma. Stort inom e-sport. 
https://www.youtube.com/watch?v=-3aes7Vh8cc

Counter-Strike: Global offensive - Terrorister skall plantera en bomb, 
counter-terrorister skall desarmera den. De slåss på en liten karta, fem spelare i 
varje lag. Det lag som lyckas med bomben eller skjuter ihjäl alla fiender vinner.

https://www.youtube.com/watch?v=2gUtfBmw86Y
https://www.youtube.com/watch?v=-3aes7Vh8cc
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Tid

Lagom tid för våra elever är nog ungefär 2 timmar åt gången med en liten paus 
i mitten, en till två gånger i veckan.
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Kontenta

Vi behöver bestämma vilket syfte vi avser i den spelifierade undervisningen.

Beroende på syfte behöver vi bestämma vilka spel vi anser vara lämpliga och 
nyttiga för våra elever. 

När vi har ovanstående punkter klart för oss kan vi börja fundera på frågan om 
hur vi skall utforma undervisningen under våra e-sportstillfällen.


