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Abstract 

Earlier research has shown that combining education with entertainment can improve 
students motivation in school. With this study we aim to learn more about interactive 
digital learning resources and how they should be designed to entertain and thereby 
contribute to motivation. We have identified aspects of educational games that also could be 
considered when developing interactive digital learning resources, to make them more 
entertaining and motivating. We have chosen to study and evaluate an interactive digital 
learning resource called “Grasp the Disaster”, a fictional online adventure created for 
students in the ages between 13-15. By studying the guidelines for educational games and 
then customize them for interactive digital learning resources, we found that “Grasp the 
Disaster” is a well produced interactive digital learning resource, though in need of a few 
changes. In addition to evaluating the production itself, we could also confirm that the 
guidelines we have customized can actually be applied to an interactive digital learning 
resource when it comes to design and evaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack till Ulrika Westergren för all handledning och ditt stöd under arbetets gång! 
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1. Inledning 
Allt mer digitalt material utvecklas för svenska skolor, men användningen av dessa är nästan 
obefintlig (Skolverket, 2009). Ett stort problem med dessa digitala material, eller digitala 
lärresurser, är att de sällan har en koppling till verkligheten eller till läroplanen, vilket gör att 
det blir svårt för skolan att använda sig av dem (ibid, 2009). Det är dessutom svårt att 
utvärdera den effekt materialet får på elevernas inlärning (Skolverket, 2007).  

En digital lärresurs kan beskrivas som lärmaterial i skolan som kommunicerar kunskap via 
bilder, filmer, ljud och text, som även kan vara interaktiva där användaren har möjlighet att 
interagera med materialet på något sätt (Skolverket, 2007). Dessa lärresurser är dock sällan 
inspirerande för elever då de inte blir erbjudna den typ av interaktion som kan motivera till 
lärande (ibid, 2007). Dessutom har lärarna sällan den tid eller kunskap som krävs inför 
användandet de digitala lärresurserna i klassrummet (Thudin, 2010; Egenfeldt-Nielsen, 
2006). Det måste finnas en naturlig integration mellan upplevelsen och lärandet, samt att 
eleven bör få en inre motivation för att vilja slutföra de uppdrag och utmaningar som denne 
står inför (Skolverket, 2008). Inre motivation innebär att användaren engagerar sig så pass 
mycket i en uppgift att denne därför vill prestera något. Motsatsen till detta är yttre 
motivation där användaren istället fokuserar på att klara uppgiften för att få en belöning eller 
för att nå ett mål (Ahlquist Johansson, 2003). 

Att blanda utbildning med underhållning är ett alternativ till den traditionella 
undervisningen där en lärobok står i centrum. Genom att arbeta på detta sätt kan skolan 
bidra till ett ökat intresse och motivation hos elever för ett visst ämne. Detta utbildningssätt 
kallas för Edutainment, vilket är en sammansättning av orden Education och Entertainment 
och är alltså underhållande lärresurser. Allt material som kopplar underhållning med 
utbildning är Edutainmentprodukter och det kan vara material via tv, film, spel eller leksaker 
(wikipedia.org)1. Digitala lärresurser i skolan behöver nödvändigtvis inte erbjuda någon form 
av underhållning, men vi anser att de digitala lärresurserna som är interaktiva bör erbjuda 
detta för att motivera eleverna till lärande.  

I vår uppsats kommer vi att fokusera på just interaktiva digitala lärresurser och ställer oss 
frågan: hur bör en interaktiv digital lärresurs vara uppbyggd för att på ett underhållande sätt 
motivera till lärande? 

Eftersom det finns väldigt lite forskning om den underhållande delen i de interaktiva 
digitala lärresurser för skolan, kommer vi att grunda mycket av vårt arbete på den forskning 
som finns om lärspel, som oftast är kommersiellt utvecklade för bruk utanför skolan och som 
ofta fokuserar lika mycket på underhållning som utbildning (Skolverket, 2007).  

Syftet med vårt arbete är därför att identifiera de aspekter från lärspel som man bör ha i 
åtanke vid utvecklandet av interaktiva digitala lärresurser, för att de ska bli underhållande 
och motiverande. För att få en djupare förståelse om hur en interaktiv digital lärresurs kan 
vara uppbyggd kommer vi att titta närmare på Fatta Katastrofen; ett fiktivt webbäventyr 
skapat av UR med syftet att motivera högstadieelever till att lära sig mer om 
naturorienterande ämnen (ur.se)2. Vi vill utvärdera denna produktion för att se om det är ett 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_entertainment	  
2	  URL: http://www.ur.se/Tema/Fatta-katastrofen	  
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bra exempel på en interaktiv digital lärresurs, samt om den är motiverande och 
underhållande. Genom att studera riktlinjer för lärspel och sedan anpassa dessa för 
interaktiva digitala lärresurser, kan vi ta reda på om Fatta Katastrofen innehåller de aspekter 
som motiverar användaren och samtidigt se om dessa riktlinjer faktiskt är rimliga att 
använda sig av vid design av en interaktiv digital lärresurs. 

1.1 Avgränsningar 
På grund av uppsatsens omfattning innehåller inte vår studie någon form av användartest av 
Fatta Katastrofen för den tänkta målgruppen. Däremot har vi kunnat analysera de material 
och utvärderingar som UR själva har tagit fram om området och Fatta Katastrofen. Vi vill 
även tydliggöra att vår studie inte har för avsikt att visa på hur en interaktiv digital lärresurs 
bör vara utformad ur ett pedagogiskt perspektiv. Vår studie ska istället bidra till en förståelse 
för bakomliggande komponenter och användargränssnitt som i sin tur kan bidra till en ökad 
motivation hos elever. Syftet med arbetet är inte att färdigställa ett stödmaterial, utan att ta 
ett första steg mot detta genom att uppmärksamma de aspekter vi anser att man bör ha i 
åtanke vid utveckling av interaktiva digitala lärresurser. 
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2. Edutainment 
Om man sätter ihop orden Education och Entertainment så resulterar det i termen 
Edutainment. Termen kan fyllas med olika typer av underhållande kunskapsfokuserande 
material, bland annat genom film, tv, spel eller leksaker (wikipedia.org)3. I vårt arbete 
kommer vi att fokusera på digitalt material och kommer studera lärspel och interaktiva 
digitala lärresurser som är utvecklade för användning på datorn i syfte att förmedla kunskap. 
I detta kapitel kommer vi studera dessa för att tydligt kunna se skillnaden mellan dem, samt 
om man kan implementera lärspelens riktlinjer även vid design av interaktiva digitala 
lärresurser. 

2.1 Lärspel 
 

"A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined 
by rules, that results in a quantifiable outcome." 

           Salen & Zimmerman (2003)  
  

Det finns olika sorters spel som används i undervisningssyfte och dessa kan man dela upp i 
tre kategorier (Egenfeldt-Nielsen, 2006). Det kan handla om kommersiella spel som 
fokuserar på att lära användaren vissa specifika färdigheter, så som matematik eller stavning. 
Det andra kategorin handlar om mer motiverande underhållningsspel, men dessa fokuserar 
sällan på endast ett ämne. Den sista kategorin är forskningsbaserade undervisningsspel som 
ofta presenterar nya angreppssätt och ger bra studieresultat. Dock saknar ofta de som 
utvecklar de forskningsbaserade undervisningsspelen de ekonomiska tillgångarna och det 
tekniska kunnandet som krävs för att utforma en produkt som kan konkurrera med de 
kommersiella lärspelen (ibid, 2006). I vissa fall kan dessa spel även produceras av eleverna 
själva och genom denna medverkan kan de få kunskap om ett visst ämne (Van Eck, 2006).  

Ordet motivation används ofta när man argumenterar för användningen av lärspel och 
enligt forskning kan man se hur lärspel faktiskt har en förmåga av att motivera elever till 
kunskap (Dondlinger, 2007; Egenfeldt-Nielsen, 2006). Annan forskning visar även att spel är 
ett effektivt sätt för lärande, då lärandet sker i ett meningsfullt sammanhang (Van Eck, 
2006). Det man lär sig är relaterat till den miljö man befinner sig, i detta fall spelmiljön. 
Lärande som sker i meningsfulla och relevanta sammanhang, har visat sig vara mer effektivt 
än lärande som sker utanför dessa sammanhang, så som en vanlig lektion (ibid, 2006). Lek 
är även något som visat sig ha en inverkan på inlärningen och lärspel använder sig av just 
den aspekten (ibid, 2006).  

Trots att det visat sig att lärspel kan vara motiverande och effektiva finns det en skeptisk 
syn till pedagogisk användning av spel som gör att elever inte vill använda sig av denna typ av 
material, vilket går ifrån den allmänna uppfattningen om att ungdomar gärna spelar spel 
(Egenfeldt-Nielsen, 2006). Många produktioner bygger på ̊ faktamässiga frågor- och 
svarövningar, vilket varken är motiverande eller underhållande (Skolverket, 2008). 
Användaren får heller ingen inre motivation till att klara spelen, utan de bygger istället på ̊ 
motivationer i form av yttre belöningar. Dessutom saknar också ̊ lärspelen ofta en logisk 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_entertainment	  
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koppling till undervisningen vilket gör att det blir svårt för skolan att använda sig av dessa 
(ibid, 2008). Skolan måste därför ge ytterligare information på lektionerna för att väga upp 
de bitar som spelet inte tar upp, vilket riskerar att eliminera det som är roligt och 
engagerande med lärandet (Van Eck, 2006). För att undvika detta bör skolan vid användning 
av lärspel istället sträva efter att utforma lektioner som är logiska för spelvärlden, för att 
behålla motivationen hos eleverna och då får lärspelen samtidigt den logiska kopplingen till 
undervisningen som de behöver (ibid, 2006). 

2.2  Interaktiva digitala lärresurser 
En lärresurs är något som används i undervisningssyfte i skolan och kan vara allt från en bok 
till ett objekt (Skolverket, 2012). En digital lärresurs är material som också används i 
utbildningssyfte, men där eleverna får kunskap genom digitala bilder, filmer, ljud och text 
(Skolverket, 2013). Den digitala lärresursen kan även vara interaktiv och hur interaktionen 
sker kan variera mellan enkla frågor- och svarövningar och mer avancerade övningar och 
uppdrag som liknar de faktorer som kan finnas i lärspel, exempelvis via en webbplats eller 
applikation (ibid 2013). Trots att det kan finnas faktorer i de interaktiva digitala 
lärresurserna som påminner om lärspel, så är dessa betydligt mindre komplicerade och 
ibland något som läraren själv kan producera till sina lektioner (Skolverket, 2007). 

Det finns många fördelar med att använda digitala lärresurser och Skolverket (2007) 
presenterar i en rapport några av dessa. Där skriver de bland annat att de digitala 
lärresurserna ger möjligheter till en ökad individualisering, stimulans, interaktivitet och 
direkt återkoppling till de uppgifter som genomförs. Eftersom ungdomar idag redan 
använder sig av mycket digitalt material i vardagen, dels för underhållningens skull, så kan 
användandet av interaktiva digitala lärresurser i skolan vara ett bra sätt att motivera dem i 
ett visst ämne (Thudin, 2010). Dagens datoranvändning, framförallt användningen av 
datorspel, har förändrat den yngre generationens sätt att lära sig och det kan därför vara 
fördelaktigt att använda mer spelliknande lärresurser (Alexandersson et al, 2004). Lärarna 
kan dock känna sig hotade av den nya tekniken och tro att de inte längre behövs, men 
undersökningar visar att lärarna behövs minst lika mycket som vid vanlig undervisning 
(Thudin, 2010). De kan känna av elevers kompetens och anpassa kraven därefter, till skillnad 
från en digital lärresurs som ställer samma krav på alla elever oavsett förmåga (ibid, 2010). 

Attityden till digitala lärresurser i skolan är positiv, men det finns problematik när det 
gäller ekonomi, fortbildning och tid (Thudin, 2010). Att ekonomin är ett problem kan även 
styrkas av en undersökning som Folkebrant & Eidenert (2010) genomförde, där de 
intervjuade fem lärare om deras syn på digitala lärresurser i skolan och alla var överens om 
att kostnaden är anledningen till att skolorna hellre använder traditionella läromedel. Deras 
undersökning visade också att användningen av digitala lärresurser varierar mellan skolorna, 
men att alla lärare i stort sett var överens om att de utgör ett bra komplement till den vanliga 
undervisningen (ibid, 2010).  

Trots den positiva inställningen till alla typer av digitala lärresurser, visar en rapport att 
användningen av dessa resurser är låga i skolan (Skolverket, 2009). Detta kan dels bero på 
just kostnad, fortbildning och tid som vi tidigare nämnt, men det finns även andra faktorer 
som spelar in. Det kan handla om att resurserna inte alltid är kopplade till verkligheten eller 
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läroplanen, men även att eleverna inte får den typ av interaktion de behöver och därför inte 
motiveras till lärande (Skolverket, 2007). Det finns därför ett behov av stödmaterial till 
utvecklare av digitala lärresurser, för att materialet ska bli mer användbart för både elever 
och lärare (Skolverket, 2009). 

2.3 Design 
För att de interaktiva digitala lärresurserna ska bli tillräckligt motiverande och under-
hållande för elever, så behövs mer kunskap om vilka delar man bör fokusera på. Från 
forskning om lärspel har vi fått en ökad förståelse för vad användaren kan bli motiverad av 
och genom att tillämpa dessa aspekter vid design av interaktiva digitala lärresurser, kan man 
skapa något som gör att eleverna blir mer engagerade.  

Simon Egenfeldt-Nielsen är en av de ledande forskarna inom Edutainment och 
utvecklandet av just lärspel. Enligt honom handlar spel om beslut och konsekvenser, men 
även om att bli belönad för sina handlingar och att bli tillräckligt utmanad (Egenfeldt-
Nielsen, 2011). Som användare behöver man också få feedback direkt efter de val man gör för 
att intresset ska bestå och det ska även finnas genomtänkta regler. Forskare menar att just 
reglerna är något som man bör fokusera på vid designen av lärspel, då det är de som bidrar 
till den slutliga spelupplevelsen och kunskapsresultatet, eftersom de styr belöningssystemet 
och den feedback man får (Egenfeldt-Nielsen, 2011; Dondlinger, 2007). 

Från en översikt av flera studier har Dondlinger (2007) sammanfattat några av de 
aspekter som bidrar till motivation i lärspel. Det visar sig att berättelser som främjar 
utmaning, fantasi och nyfikenhet är något som bidrar till extra engagemang (ibid, 2007). Att 
det finns en bra balans mellan frihet och kontroll i spelen är också av stor vikt. Är spelen 
alltför generösa med den fria interaktionen riskerar användaren att bli uttråkad då spelet inte 
blir tillräckligt utmanande, men är spelet däremot allt för kontrollerande blir man istället 
mer som en passiv åskådare. Frihet i spelet bör därför finnas, men vara något begränsad 
(ibid, 2007). Av alla typer av lärspel har det visat sig att äventyrs- och strategispel är de som 
är mest stimulerande och motiverande för elever (ibid, 2007). Dessa spel kräver en högre 
kompetens, tar tillvara på förmågan att kreativt lösa problem och handlar om beslut, vilket är 
något som elever föredrar (ibid, 2007).  

Att ha en social interaktion har visat sig vara en meningsfull aspekt i lärandet och den 
interaktionen kan antingen ske mellan användarna eller enbart mellan en användare och 
spelmiljön (Ang et al., 2007). Det är via den interaktionen som elever med mindre kunskap 
kan ta hjälp antingen från spelet eller från andra elever och tillsammans samarbeta mot ett 
gemensamt mål (ibid, 2007).  

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns ett antal faktorer som spelar stor roll vid design 
av lärspel; regler, berättande och sociala aspekter. Utöver det behöver spelet även vara 
utformat på ett sådant sätt att utförandet av uppdragen känns logiska och utmanande, samt 
att gränssnittet måste vara väl designat för att spelet ska kunna bli användbart (Ang et al., 
2007).  

Det finns mycket forskning där man fokuserat på att ta fram stödmaterial och riktlinjer för 
utvecklandet av lärspel, baserat på många av de faktorer vi nämnt i detta kapitel (Amory 
2007; Ang et al., 2008; Cole & Wilson, 1996; Derwish & Forsmark, 2005; Jegers & Wiberg, 
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2005). Det är från den forskningen vi anser att man kan inspireras och skapa stödmaterial 
även för interaktiva digitala lärresurser. 

2.3.1 Riktlinjer  
Det finns som sagt mycket stödmaterial för utveckling av lärspel och många av de riktlinjer 
som finns där anser vi kan tillämpas även på interaktiva digitala lärresurser för att de ska bli 
mer intressanta och underhållande för eleverna. 

Ett av de mest detaljerade underlagen vi hittade är sammanställt av forskarna Ang et al. 
(2008) där de i en studie har kopplat litteraturstudier om datorspel med inlärningsteorier 
och har genom detta tagit fram riktlinjer för utveckling av lärspel. Dessa riktlinjer fokuserar 
inte bara på det pedagogiska, utan tar även upp andra viktiga delar så som gränssnitt, regler, 
utförande, berättande och sociala aspekter, som tillsammans bidrar till upplevelsen (ibid, 
2008). Baserat på dessa riktlinjer och de kunskaper vi fått om interaktiva digitala lärresurser 
har vi tagit fram ett underlag som vi anser att man kan tillämpa vid design av dessa 
läromedel. Vi valde att helt utesluta de punkter som vi anser endast är inriktade mot lärspel 
eller sådant som egentligen inte är särskilt nödvändigt i en interaktiv digital lärresurs. Några 
av dessa var att användaren ska ha kontroll över avataren, att det ska vara möjligt att anpassa 
gränssnittet och att eventuella verklighetsbaserade objekt ska bete sig eller se ut som de gör i 
verkligheten. Anledningen till att vi uteslöt dessa punkter är för att vi anser att de är alltför 
avancerade och kostsamma för att ha i åtanke vid utveckling av interaktiva digitala 
lärresurser. Vi la även till några punkter som vi anser att en interaktiv digital lärresurs bör 
innehålla, men som saknades i riktlinjerna. Dessa var att filmklipp inte ska vara för utdragna, 
att det ska finnas en bra balans mellan frihet och kontroll, samt att man ska eliminera 
upprepning som annars kan leda till minskad inlärning. Några punkter omformulerades, 
slogs ihop eller delades upp för att göra dem mer tydliga och bättre anpassade för interaktiva 
digitala lärresurser. Under Sociala aspekter fanns två punkter som handlade om 
kommunikation, men som påminde mycket om varandra så vi valde att slå ihop dessa till en 
punkt. Under Gränssnitt fanns en punkt som innehöll så mycket information att vi delade 
upp den i två tydligare punkter. Inom kategorin Regler fanns det tre punkter som alla tog 
upp något om kommentarer, felmeddelanden och varningar så även här valde vi att slå ihop 
dem till en punkt. För mer detaljerad information, se bilaga 8.1. 

 
Här nedan presenteras vårt förslag på riktlinjer för interaktiva digitala lärresurser som vi 
modifierat utifrån det underlag som Ang et al. (2008) tagit fram för lärspel. 
 
Lärbarhet 

1. Det bör finnas intressanta och tydliga instruktioner som visar hur materialet 
fungerar. 

2. Uppgifter som bidrar till kunskap ska kunna engagera användaren utan att denne ska 
känna sig överväldigad. 

3. På avsnitt där användaren är svag eller fastnar ska det finnas kontextuell hjälp som är 
lätt att förstå. 

4. Eliminera upprepning som inte bidrar med ökad inlärning. 
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5. Det bör finnas bedömningstester för att kunna kontrollera användarens framsteg när 
det gäller undervisningens mål och innehåll. 

 
Berättande 

1. Dialogen ska vara enkel och korrekt, samt stödja användarens uppgifter. 
2. Berättelsen ska ha en förankring till verkligheten så att användaren kan relatera till 

den och genom det bli mer intresserad. 
3. Fantasi i produktionen bör vara förknippad med det material som lärs ut. 
4. Ljud och visuella effekter bör vara relevanta för innehållet. 
5. Filmklipp bör inte vara för utdragna då det kan störa användarens interaktion. 

 
Regler 

1. Mål och syften bör presenteras tydligt. 
2. Produkten bör ha olika svårighetsgrader och varje grad ska ha olika mål. 
3. Ett poängsystem bör finnas och användaren ska alltid kunna se sina poäng, sin status 

och sina framsteg på ett tydligt sätt. 
4. Användaren ska enkelt kunna stänga av och på, och kunna spara i olika tillstånd. 
5. Produkten bör ge feedback som är konstruktiv och som minimerar risken för skadat 

självförtroende. 
6. Felmeddelanden, kommentarer och varningar ska alltid vara tydliga och föreslå en 

lösning inom rimlig tid vid eventuella problem eller misstag.  
7. Det bör finnas en bra balans mellan frihet och kontroll. 

 
Gränssnitt 

1. Allt som användaren behöver ska vara tillgängligt via det grafiska användar-
gränssnittet. 

2. Produktens gränssnitt ska se tilltalande ut och utseendet ska vara konsekvent. 
3. Den grafiska designen bör vara enkel och det ska vara lätt att navigera. 
4. Den viktigaste informationen bör finnas på den mest märkbara platsen på skärmen. 

 
Play/utförande 

1. Produkten ska bidra med en positiv upplevelse för användaren. 
2. Den digitala miljön ska inte hindra användaren i sitt utförande. 
3. Produkten ska vara utmanande, men inte för komplicerad. 
4. Produkten ska vara underhållande och engagerande, så att användaren vill använda 

den om och om igen. 
5. Användaren bör inte straffas upprepade gånger för samma misstag. 

 
Sociala aspekter 

1. Det bör finnas möjlighet för användare att kommunicera med varandra, hjälpa 
varandra och dela kunskap. 

2. Användaren ska kunna dela sina framsteg med vänner på olika sociala plattformar. 
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3. Metod 
I detta kapitel beskriver vi vår arbetsprocess och vilka metoder vi har använt som 
tillsammans med den relaterade forskningen bidrar till resultatet som besvarar vår 
frågeställning. 

3.1 Val av metod 
Vi har i detta arbete valt att använda oss av en kvantitativ och en kvalitativ undersökning.  
Den kvantitativa undersökningen gick ut på att få en allmän uppfattning om Edutainment i 
svenska skolor och den kvalitativa undersökningen gick ut på att utvärdera Fatta Katastrofen. 
En kvantitativ undersökning innebär att man samlar in empirisk data och sammanfattar 
detta i statistisk form som man sedan analyserar. Man utgår från representativa urval i en 
befolkning och undersöker dessa med olika mätinstrument. Fördelen med att använda sig av 
denna undersökning är att man inte behöver delta i det som studeras, vilket gör att man 
förblir objektiv (ne.se)4. En kvalitativ undersökning innebär däremot att man befinner sig i 
den verklighet som studeras, samt att datainsamling och analys sker samtidigt. Eftersom att 
man med denna sortens studie vill få en djupare beskrivning av det man undersöker, 
omfattar den ofta en mindre population än en kvantitativ studie.  

Vi valde att använda oss av båda metoderna för att få en bredare och djupare förståelse för 
vårt område. Johnson et al. (2007) menar att om man använder sig av blandade metoder så 
får man en mer utförlig bild av det som studeras och ett större förtroende för de slutsatser 
som dras. Eftersom vi ville ha en djupare bild av hur en specifik interaktiv digital lärresurs 
fungerar och samtidigt en allmän uppfattning om hur Edutainment används i skolan idag, 
ansåg vi att en kombination av dessa två metoder skulle ge oss bäst resultat. 

3.1.1 Enkätstudie 
Då vi i vårt arbete vill veta hur en interaktiv digital lärresurs kan bli mer användbar och 
underhållande för elever i skolan, kändes det relevant att även ta reda på hur grundskolor i 
Sverige ställer sig till Edutainment som undervisningssätt. För att ta reda på detta valde vi att 
göra en kvantitativ undersökning där vi skickade ut enkäter till skolor runt om i Sverige. Då 
vi i denna studie både var intresserade av om skolorna använder sig av någon form av 
underhållning i samband med lärande, samt få reda på deras attityd mot dessa produkter, 
blev vår enkät uppbyggd av både fasta svarsalternativ och öppna frågor (Hartman, 1998).  

3.1.2 Utvärdering 
Vi ville också få en bild av hur Fatta Katastrofen fungerar i ett klassrum. Då vi på grund av 
arbetets omfattning inte hade möjlighet att varken göra ett användartest eller besöka de 
lärare som UR haft kontakt med i projektets början, valde vi en kvalitativ metod med 
halvstrukturerade intervjuer som vi mailade ut till lärarna för att få svar på våra frågor 
(Hartman, 1998). Vi gjorde även en egen utvärdering av Fatta Katastrofen genom att 
använda oss av riktlinjer för lärspel som vi modifierat och anpassat för interaktiva digitala 
lärresurser. Genom att utvärdera Fatta Katastrofen med dessa riktlinjer kunde vi även 
utvärdera riktlinjerna för att se om de var lämpliga för just interaktiva digitala lärresurser. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  URL: http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod 
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3.2 Datainsamling 
I det här avsnittet kommer vi att gå in på hur vi valde att genomföra respektive 
undersökning. 

3.2.1 Enkät 
Den enkät vi sammanställde bestod av tio frågor som fokuserade på den inställning 
grundskolor har till underhållande läromedel5. Då vi på grund av arbetets omfattning inte 
hade möjlighet att skicka ut en enkät till samtliga grundskolor i Sverige, var vi tvungna att 
göra ett urval av skolor. Vi ville få en geografisk spridning på skolorna och bestämde oss 
därför för att göra ett urval av städer genom att titta på en karta av Sverige och välja ut städer 
över hela landet. Med tanke på att det finns fler städer i södra och mellersta Sverige, blev 
urvalet större i dessa delar jämfört med norra Sverige. Trots det försökte vi att sprida ut valet 
av städer och med Kiruna i norr till Helsingborg i söder kände vi att den geografiska 
spridningen var tillräcklig och landade på 21 städer till antalet. Anledningen till att vi ville ha 
en geografisk spridning var inte för att kunna jämföra städerna med varandra, utan endast 
för att få en väl representerad bild av Sverige. Därefter gick vi in på respektive kommuns 
hemsida för att där göra ett slumpmässigt urval av de skolor som skulle få delta i vår studie. 
Då antalet skolor varierar i städerna varierar även vårt urval till antal i varje stad. Exempelvis 
finns det endast tre grundskolor i Kiruna medan det finns drygt 300 grundskolor i 
Stockholm. Vi bestämde oss för att 100 representerade skolor räckte för att få en tydlig bild 
av den attityd som finns idag och mailade därefter ut information om vårt arbete samt 
webbenkäter till skolornas rektorer. Anledningen till att vi mailade ut till rektorer istället för 
lärare var för att vi hade föreställningen att rektorer bör ha en helhetssyn över skolans 
arbetssätt. Om vi hade skickat ut enkäten till lärare istället kände vi att det fanns en risk att 
svaren skulle påverkas av lärarens ämne och årskurs. Då vi var intresserade av att få en 
helhetssyn över skolans arbetssätt och inte ett specifikt ämne eller årskurs, kändes det därför 
mer lämpligt att skicka ut en enkät till den person som borde ha den mest övergripande 
synen på skolan. Vi valde att använda oss av digitala enkäter, dels ur ett ekonomiskt 
perspektiv, men även på grund av att tjänsten organiserar svaren åt oss, vilket bidrar till ett 
mer tidseffektivt analyserande (webbenkater.se). I våra utskick var vi noga med att förklara 
termen Edutainment, för att säkerställa att skolorna skulle förstå enkäten. Vi valde att be om 
svar inom två veckor från dess att våra mail sändes ut och skickade därefter ut en påminnelse 
till de skolor som inte svarade på vår enkät inom den tiden och förlängde datumet för 
möjligheten till fler svar.  

3.2.2 Utvärdering 
Vi kontaktade UR för att få tillgång till de dokument som hör till Fatta Katastrofen. Förutom 
de förstudier som de själva hade genomfört fick vi även ta del av ett dokumenterat 
lärarsamtal angående projektet. Vi fick kontaktuppgifterna till dessa lärare och kontaktade 
dem för att be om en utvärdering av Fatta Katastrofen. I denna utvärdering ställde vi sex 
frågor om hur projektet hade fungerat i ett klassrum och vad som var positivt och negativt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Bilaga 8.2	  
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med uppdragen6. Vi valde även här att be om svar inom två veckor och skickade därefter ut 
en påminnelse. I det material vi fick av UR fanns även en utvärdering från en elev som testat 
uppdragen, som UR själva hade sammanställt. Med den kunde vi få en tydligare bild från den 
direkta målgruppen. 

Utvärderingen från lärare och elever skulle ge oss en bild av hur projektet upplevdes och 
fungerade rent praktiskt för alla inblandade, men vi ville även själva utvärdera produktionen 
på djupet och var då tvungna att först studera de aspekter som är viktiga att tänka på i en 
interaktiv digital lärresurs. Vi kunde själva förstå att materialet bör vara motiverande och 
bidra till lärande på något sätt, men hur då? Här tog vi hjälp av vetenskapliga artiklar inom 
området för att skapa en bättre förståelse för de faktorer som spelar in på just motivation och 
lärande. Vi tittade på riktlinjer framtagna för lärspel för att se vilka som kan tillämpas även 
på interaktiva digitala lärresurser för att kunna använda dessa som utvärderingsmall. 

3.3 Dataanalys 
Efter att vi samlat in all data började vi med analysen. En av oss gick igenom den kvantitativa 
undersökningen, medan vi tillsammans gick igenom den kvalitativa undersökningen. 

3.3.1 Enkäter 
Av de 100 enkäterna som skickades ut var det 35 skolor som genomförde den och 21 som 
svarade på samtliga frågor. Trots att de representerade skolorna inte kom upp i den mängd 
som vi hade hoppats på så kunde vi ändå få en ungefärlig bild av vad svenska grundskolor 
har för inställning till Edutainment. I den tjänst vi använt oss av för att skicka ut de digitala 
enkäterna fick vi ett samlat dokument där vi lätt kunde få en översikt av skolornas svar. En av 
oss gick igenom alla svaren och sammanfattade allt i en text. Vi hade inte delat upp frågorna i 
kategorier när vi skickade ut dem, men vid analysen framgick det att sammanfattningen 
kunde delas upp i fyra kategorier: Inställningen till Edutainment, Önskemål av elever och 
lärare, Skolan idag och Skolan i framtiden. Vid analysen sammanfattades de svar som 
liknade varandra och citat som speglade den samlade synen från skolorna, samt de svar som 
skilde sig från mängden, lyftes fram. 

3.3.2 Utvärdering 
Från den utvärdering som vi skickade ut till de sex lärare som varit inblandade under Fatta 
Katastrofens start, fick vi endast ett svar. Anledningen till detta var att vissa lärare ännu inte 
hade testat projektet i helklass, en annan lärare hade slutat och vissa svarade inte. Eftersom 
det bara var en lärare och en elev som bidrog med åsikter om Fatta Katastrofen, innefattade 
resultatet en gemensam sammanfattning av svaren.  

Baserat på riktlinjer framtagna för lärspel tog vi fram ett eget underlag som vi anpassade 
för interaktiva digitala lärresurser och utvärderade därefter Fatta Katastrofen med hjälp av 
dessa. Vi började med att genomföra webbäventyret var för sig och sedan satte vi oss 
tillsammans för att gå igenom riktlinjerna punkt för punkt. Vi bockade för de punkter som 
Fatta Katastrofen uppfyllde och gjorde därefter en tabell som sammanfattade vår 
utvärdering. För att få en bra översikt över tabellen delade vi in den i samma kategorier som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Bilaga 8.3	  
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riktlinjerna. Genom utvärderingen av Fatta Katastrofen kunde vi också se hur riktlinjerna 
fungerade i förhållande till en interaktiv digital lärresurs. 

3.4 Metodkritik 
Då endast en av de sex lärare som UR har samarbetat med under projektets uppstartsperiod 
faktiskt testat materialet, kan inte resultatet från utvärderingen ge oss en tillräckligt bra bild 
av hur Fatta Katastrofen fungerar i klassrummet. Vi fick heller ingen större inblick i hur 
elever uppfattar produkten, eftersom vi endast fick en elevutvärdering som UR gjort. Det är 
möjligt att fler besvarade utvärderingar hade bidragit till ett annorlunda resultat. Däremot 
har vi kunnat komplettera de bristande elev- och lärarutvärderingarna med en egen, grundlig 
utvärdering med hjälp av riktlinjer. 

Svaren på enkätundersökningen gav oss inte den mängd data som vi hade önskat. Om vi 
hade fått fler svar hade vi eventuellt kunnat urskilja tydligare mönster. Nu i efterhand inser vi 
att vi kunde ha skickat ut enkäter till dubbelt så många skolor, eftersom många väljer att inte 
genomföra undersökningen. Dock anser vi att vi fått en bra bild av hur Edutainment 
uppfattas i skolan idag, då många skolor gav liknande svar vilket tyder på en relativt 
gemensam uppfattning. 
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4. Attityder i skolan 
Syftet med vår enkätstudie var att få en uppfattning om hur attityden till Edutainment är i 
svenska skolor och i detta kapitel presenteras resultatet av detta. Då vi skickade ut enkäterna 
till skolornas rektorer, kommer vi att referera citaten med R följt av en siffra som motsvarar 
en viss skola. Efter att ha gått igenom svaren från de 35 skolor som deltog i vår enkät kunde 
vi urskilja att den generella attityden till Edutainment var positiv även om många skolor inte 
använde sig av sådant material i så stor utsträckning. Inga skolor uttryckte att Edutainment 
som undervisningssätt passar bättre in på en viss årskurs, utan att det är något som kan vara 
lämpligt för samtliga årskurser. Att Edutainment skulle passa bättre för ett visst ämne var 
heller inget som framgick, utan majoriteten kände att undervisningssättet kan tillämpas på i 
stort sett alla ämnen.  
 
Inställningen till Edutainment 
Samtliga skolor var överens om att just spel och film i lärande syfte kan få elever mer 
intresserade av ett visst ämne och majoriteten svarade att det skulle passa i flera ämnen 
oavsett årskurs. De var positiva till Edutainment som undervisningssätt, men det framgick 
att det krävs mycket jobb och kunskap av lärarna för att kunna genomföra en sådan 
undervisning. Dock var de flesta överens om att Edutainment, oavsett form, skulle vara ett 
bra komplement till den vanliga undervisningen. 
 

“Jag tror att det kan vara givande i samtliga teoretiska ämnen och kanske 
vara till grund i de praktiskt estetiska ämnena.” (R4) 

 
“Tror att i de flesta åldrar med bra utvald film med adekvat efterarbete skulle 
öka intresset för flera ämnen. Främst NO samt SO.” (R35) 

  
Önskemål av elever och lärare 
När skolorna blev tillfrågade om eleverna uttryckt önskemål om att kombinera underhållning 
med lärande svarade de flesta att de inte hade hört något. Ett fåtal svarade att elever gärna 
vill använda sig av film och teater, främst vid redovisningar, medan andra svarade att de inte 
fått några konkreta eller genomförbara önskemål, samt att eleverna inte använt begreppet 
underhållning när de uttryckt sina tankar. 
 

“Dom vill gärna ha datorer och surfa runt i allmänhet, men behöver 
samtidigt en struktur och guidning till platser som dom inte vet existerar. 
Därför har dom inte uttryckt specifika relevanta önskemål.” (R6) 

 
Majoriteten av rektorer svarade att lärare har uttryckt ett intresse om att kombinera 
underhållning med lärande medan ett fåtal svarade att de idag redan använder till exempel 
film eller teater som hjälpmedel i undervisningen. Några svarade att lärare inte uttryckt 
något intresse för just termen underhållning, men att de använder musik och teater i skolan.  
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Ett fåtal rektorer hade även fått in önskemål från lärare om att interagera spel med 
undervisningen. 
 

“Att säga att de har uttryckt intresse för detta är väl en överdrift, men man 
kan nog ändå ana ett intresse hos vissa. Vissa är väldigt intresserade av alla 
de digital möjligheter som finns genom att använda datorer, iPads, telefoner 
mm.” (R8) 

 
Skolan idag 
Av enkäten framgick det att Edutainment inte används särskilt mycket i skolan idag. En 
rektor svarade: 
 

“Spel på datorer och iPads används till viss del, men tekniken fungerar inte 
alltid som den ska och alla lärare har inte tillräcklig kompetens. 
Teknikproblemen gör ofta att lärare drar sig för att använda t ex 
datorerna.” (R8) 
 

Vidare berättade en annan rektor: 
 

“Vi arbetar inte med Edutainment idag. För skolans del handlar det om att 
skynda långsamt. Vi har under tre år gått från att vara en skola med svarta 
tavlor till att idag har interaktiva projektorer i varje klassrum. Vi resonerar 
däremot ofta och planerar för en fortsättning i vår digitala utveckling.” (R35) 

 
Medan en annan rektor svarade: 
 

“Vi arbetar inte systematiskt med det men vi ser stora vinster med denna 
sorts arbetssätt. Vi håller just nu på att utveckla vårt arbetssätt mot 
entreprenöriellt lärande och här ser vi att Edutainment kan vara en väg att 
få eleverna att bli mer motiverade för skolarbetet och för sitt eget lärande.” 
(R16) 

 
De flesta av dem som till viss del arbetar med Edutainment idag tycker att det arbetssättet är 
positivt eftersom eleverna blir mer engagerade och tycker att det är roligare att lära sig. 

 
“Positivt är att man genom dessa arbetssätt når elever som har svårigheter 
eller rättare sagt elever där skolan inte kunnat finna rätt sätt att tillgodose 
elevens behov. För dessa elever har självkänslan och självförtroendet ökat 
betydligt och de känner numera också en glädje och lust att lära sig nytt. 
Detta har vi tydligt sett med de yngsta eleverna vi har. Det är ju oerhört 
positivt att fånga upp dem första året.” (R8) 
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Däremot kan vi se att det även finns problem med denna typ av undervisning. I många fall 
handlar det om att tekniken inte fungerar eller att lärarna inte är tillräckligt insatta i 
materialet. 
 

“Tar tid eftersom vi i personalen är nybörjare på att använda tekniska 
hjälpmedel.” (R28) 

 
Skolan i framtiden 
Även om Edutainment inte verkar användas i så stor utsträckning idag, så finns det ändå ett 
intresse att utveckla detta i skolan. När vi frågade om skolornas framtidsplaner, sa de flesta 
att de inte vet hur framtiden ser ut men att de förmodligen kommer att fortsätta arbeta som 
de gör nu med film, musik och teater. Andra skolor svarade däremot att de mest troligt 
kommer att fortsätta utveckla arbetssättet. 
 

“Vi kommer säkert att arbeta med Edutainment i någon utsträckning i vår 
strävan att göra vår undervisning mer ämnesövergripande, entreprenöriell 
och verklighetsbaserad.” (R16) 

 
Sammanfattning 
Sammantaget kan vi se att samtliga skolor tror att Edutainment kan få elever mer 
intresserade av ett visst ämne och de flesta var positiva till att arbeta på det sättet. Det 
framgick dock att det inte används särskilt mycket i skolan idag, men några svarade att de 
kommer att utveckla sitt arbetssätt. Det visar sig att elever sällan uttrycker några önskemål 
om att jobba med Edutainment, men att vissa lärare däremot är intresserade av att arbeta 
med det i sina klassrum. Majoriteten av skolorna verkar inte använda sig av digitala material 
i så stor utsträckning som vi trodde, förutom att titta på film. Istället arbetar de främst med 
teater och musik, framförallt vid redovisningar. Dock kan vi se att verkar finnas ett intresse 
att även använda sig av digitalt material, så länge teknologin fungerar som den ska. 
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5. Utvärdering av Fatta Katastrofen 
Utbildningsradion (UR) är en del av svensk public service och fokuserar på utbildning och 
forskning. UR utgår från skolans riktlinjer gällande utbildning för att programmen de 
producerar ska hålla rätt nivå samt ha en bra kvalitet. Skolor har tillgång till UR:s material 
där lärare kan låna programmen eller titta via webben. För att materialet ska kunna vara ett 
bra stöd för både lärare och elever jobbar UR hela tiden med att utveckla programmen och 
tillgängligheten på webben (ur.se).7  

Under 2011 utförde UR en förstudie med syftet att ta fram en koncept-idé som skulle 
passa i undervisningen i årskurs 8. Det var till en början oklart vilket ämne de skulle fokusera 
på och därför började de med att se över vilka ämnen som eleverna hade svårast för och 
undersöka vad som krävs för att göra det mer intressant och roligt att lära sig. Det visade sig 
att NO är det ämne som behöver mest uppmärksamhet. Forskning visar att undervisningen 
inom naturvetenskapliga ämnen inte är särskilt bra, vilket gör att eleverna saknar det 
engagemang som behövs (Sandberg, u.å.). UR började med att ta reda på vilka problem det 
finns med undervisningen inom NO genom att prata med lärare och forskare. Det visade sig 
att fysik och kemi var de två ämnen som det fanns minst intresse för, bland annat för att 
eleverna inte känner att de har någon användning för det.  
Efter förstudien kom UR fram till ett koncept som de döpte till Fatta Katastrofen som skulle 
vara tillgängligt på webben. Redan från början bestämde de sig för att projektet skulle 
innefatta fyra olika uppdrag; elbrist, förorenat vatten, vindars kraft och matbrist, allt i spåret 
av en cyklon. Målet var att ta fram fyra uppdrag som påminner om varandra men samtidigt 
erbjuder olika upplevelser. Utmaningen var sedan att få all fakta och information i projektet 
att stämma överens med kursplanerna för biologi, fysik och kemi i årskurs 8. Samtidigt som 
detta skulle hållas i åtanke var det även viktigt att filmerna var intressanta att titta på och 
relevanta för det uppdrag som genomfördes. För att få variation i klippen spelade de in 
material där specialister talar om ett visst ämne, men använde även klipp från de 
dokumentärer som också spelats in för Fatta-konceptet (Sandberg, u.å.). 

5.1 Presentation av produktionen 
Fatta Katastrofen som färdig produkt blev ett fiktivt webbäventyr där eleverna ska använda 
sin kunskap för att rädda personer i nöd. Till varje uppdrag medföljer en dokumentärfilm och 
elva faktaprogram för att knyta an problemen och kunskapen till verkligheten. 
Webbäventyret är uppdelat i fyra delar som alla har undertitlar och olika frågeställningar för 
att eleverna ska få en varierad kunskap. I samtliga uppdrag får man se filmer från olika 
situationer för att sedan hjälpa de nödställda genom att skicka relevanta filer till dem. För 
varje rätt fil man skickar blir man belönad med poäng och för varje fel fil man skickar får 
man minuspoäng. För att klara uppdraget behöver man inte nå en viss poäng, utan syftet är 
att ge rätt information till de nödställda, oavsett hur lång tid det tar. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 URL: http://www.ur.se/Webbar/Om-UR 
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Vi kommer kortfattat att demonstrera ett av dessa uppdrag och till detta har vi valt 
“Förorenat dricksvatten”. Beskrivningen för detta uppdrag lyder: “Ödeläggelsen är total efter 
att en orkan slagit till mot samhället. Många invånare bor i källare och skyddsrum och 
många har problem med förorenat dricksvatten. Kan du hjälpa de nödställda?“8. 
 
När man startar uppdragen får man se en kort film från de nödställda som förklarar vad de 
har för problem följt av ett meddelande från en insatsledare som förklarar vad man kan göra 
för att hjälpa till.  
 

Bild 1. Överblick av uppdraget och meddelande från insatsledare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  URL: http://www.ur.se/Tema/Fatta-katastrofen	  
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Man ska därefter titta på det material som dyker upp och avgöra vilken fil som är bäst 
lämpad att skicka till de nödställda. 
 
 
 

Bild 2. Löpsedlar visas. 

 
 
                  Bild 3. Exempel på en löpsedel. 
 
Efter att ha hjälpt de nödställda kommer en till film där de ber om ytterligare hjälp. 
Insatsledaren sammanfattar frågan och nya filer med filmklipp dyker upp på skärmen. För 
att kunna skicka en fil måste man se klart hela klippet. 
 

 

  Bild 5. Filmklipp. 

Bild 4. Meddelande från insatsledaren. 
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En sista film dyker upp när man har skickat den rätta filen och nu ska man skicka ytterligare 
en fil som ger svar på de nödställdas fråga. Därefter är uppdraget genomfört och man får ett 
meddelande från insatsledaren där man får möjlighet att skriva ut ett certifikat som visar hur 
väl man genomfört uppdraget. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Bild 6. Uppdraget slutfört. 

5.2 Utvärdering 
Under denna rubrik presenteras resultatet från utvärderingar av Fatta Katastrofen. Dels har 
det skett en elev- och lärarutvärdering, men vi har även genomfört en egen utvärdering med 
hjälp av riktlinjer. Syftet med utvärderingarna var att se hur Fatta Katastrofen fungerar som 
interaktiv digital lärresurs och se vilka delar i produktionen som kan förbättras. Med hjälp av 
modifierade riktlinjer från lärspel kunde vi på ett detaljerat och strukturerat sätt göra vår 
utvärdering och kan nu i efterhand se att dessa riktlinjer även kan användas som underlag 
vid design av interaktiva digitala lärresurser.  

5.2.1 Utvärdering av elever och lärare 
Som vi tidigare nämnt fick vi svar från en av sex lärare som UR samarbetat med. Läraren 
hade testat Fatta Katastrofen i en klass i årskurs 8 genom att de tittade på uppdragen 
tillsammans i klassrummet, diskuterade dessa och såg på de kortfilmer som hörde till. Vi fick 
även tillgång till en utvärdering från en elev och här nedan är resultatet av både lärarens och 
elevens åsikter.  

På frågan om Fatta Katastrofen hade fungerat bra eller dåligt ur lärarens perspektiv fick vi 
svaret att eftersom materialet blandar fakta från olika områden, som visserligen är positivt, 
så krävs det mycket förarbete från lärarens sida för att undvika upprepning i sin egen 
undervisning. Det som däremot var positivt var att eleverna var väldigt intresserade och 
hängde med. Då uppdraget är att rädda andra människor och det dessutom utspelar sig i 
Sverige, blev eleverna mer engagerade och det var lättare för dem att relatera till situationen, 
enligt läraren. I utvärderingen med eleven berättade denne att det som var bra med Fatta 
Katastrofen var att det inte var så svårt, men ändå utmanande. Uppgifterna i Vindars kraft 
och Matbrist var lite svårare enligt eleven, men upplevdes ändå som en bra utmaning. Ett 
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problem som eleven stötte på var att det var för otydliga instruktioner inför uppdragen i 
Elbrist och Vindars kraft. 

Läraren tyckte att det var svårt att svara på om det blivit någon skillnad i elevernas 
inställning till NO, kanske främst på grund av att de jobbat med andra områden som inte 
berör Fatta Katastrofen efter att de testat projektet. Det var därför svårt att göra en 
återkoppling till det. Däremot tyckte läraren att detta är ett bra inlärningssätt som borde vara 
en del av undervisningen. Läraren svarade att “eleverna blev engagerade och man kan se att 
kunskap har en funktion, att de är användbara i verkliga livet och inte bara i skolan.” Detta är 
något även eleven tog upp och sa att det man lärt sig av uppdragen är sådant som är bra att 
veta i vardagen, så som vad man kan göra med elektricitet, att man ska koka vatten om det är 
förorenat och hur man ska äta för att få så mycket energi som möjligt. Utöver det sa eleven 
att denne kan använda sig av kunskapen för att till exempel hjälpa en kompis i en 
krissituation. 

Vi frågade även om det finns något som kan förbättras med Fatta Katastrofen och vad man 
kan tänka på i framtiden. Läraren svarade att det skulle vara intressant att testa det som ett 
större projekt och samarbeta med andra ämnen, som till exempel SO. Läraren skulle även 
vilja se lite större och längre uppdrag som kan fungera som en slags examination. Eleven 
tyckte att instruktionerna i Elbrist och Vindars kraft kunde förbättras så att man förstår vad 
man ska göra och att uppdragen i Förorenat dricksvatten kunde ha varit lite svårare.  

Sammantaget kan vi se att både eleven och läraren var nöjda med Fatta Katastrofen. 
Läraren berättade att eleverna blev mer engagerade och tycker att detta är något som borde 
ingå i undervisningen, men menade att det kräver mycket arbete från läraren för att det ska 
fungera i klassrummet. Eleven tyckte om uppdragen och menade att det var intressant att 
lära sig om sådant som är bra att veta i vardagen. Dock kom det fram lite kritik angående att 
instruktionerna var otydliga och att de borde förbättras så att eleverna lättare förstår vad de 
ska göra. Läraren tyckte att det var ett bra undervisningssätt som borde användas mer i 
skolan, men att uppdragen borde vara längre. 

5.2.2 Utvärdering med hjälp av riktlinjer 
I vår utvärdering genomförde vi de fyra uppdragen och tittade på filmerna för att sedan gå 
igenom riktlinjerna punkt för punkt för att se vad som stämde in och vad som fattades.   
 
Resultatet av vår utvärdering visas i tabellen nedan. 
 

Lärbarhet   
Det bör finnas intressanta och tydliga 
instruktioner som visar hur materialet 
fungerar. 

✓ 
Det framgår tydligt att man ska rädda 
nödställda efter en cyklon och man får 
hela tiden veta vad man ska göra härnäst.  

Uppgifter som bidrar till kunskap ska 
engagera användaren utan att denne ska 
känna sig överväldigad. 

✓ Det engagerar till en viss del och är inte 
överväldigande. 

På avsnitt där användaren är svag eller 
fastnar ska det finnas kontextuell hjälp 
som är lätt att förstå. 

✗ Man får ingen direkt hjälp, men det finns 
heller inget större behov av det. 
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Eliminera upprepning som inte bidrar 
med ökad inlärning. ✓ 

Vissa instruktioner upprepas när man gör 
ett misstag (som att skicka fel film), men 
det påverkar inte inlärningen. 

Det bör finnas bedömningstester för att 
kunna kontrollera användarens framsteg 
när det gäller undervisningens mål och 
innehåll. 

✗ 
Det finns inget konkret sätt för läraren att 
se om eleven har lärt sig något genom att 
använda Fatta Katastrofen. 

Berättande   

Dialogen ska vara enkel och korrekt, samt 
stödja användarens uppgifter. ≈ 

Dialogen fungerar oftast bra, men det 
finns tillfällen då informationen är 
missledande. 

Berättelsen ska ha en förankring till 
verkligheten så att användaren kan 
relatera till den och genom det bli mer 
intresserad. 

✓ 
Berättelsen bygger på sådant som skulle 
kunna hända i verkligheten, vilket gör att 
användaren blir mer intresserad. 

Fantasi i produktionen bör vara 
förknippad med det material som lärs ut. ✓ Materialet är väl förknippat med scenariot. 

Ljud och visuella effekter bör vara 
relevant för innehållet. ✓ 

Det är väldigt få effekter, men där de 
används (så som i videosamtalen från de 
nödställda) bidrar de till en känsla av 
verklighet. 

Filmklipp bör inte vara för utdragna då 
det kan störa användarens interaktion. ≈ 

Detta varierar i Fatta Katastrofen då vissa 
filmer var ca 40 sekunder långa, medan 
andra kunde sträcka sig över 2 minuter. 

Regler   

Mål och syften bör presenteras tydligt. ✓ Det stora målet är tydligt presenterat och 
man är medveten om syftet. 

Produkten bör ha olika svårighetsgrader 
och varje grad ska ha olika mål. ✗ Det är inte möjligt att välja svårighetsgrad. 

Ett poängsystem bör finnas och 
användaren ska alltid kunna se sina 
poäng, sin status och sina framsteg på ett 
tydligt sätt. 

✓ 
Det finns en rad där det tydligt står hur 
mycket poäng man har och hur långt man 
har kommit.  

Användaren ska enkelt kunna stänga av 
och på, och kunna spara i olika tillstånd. ✗ 

Det finns ingen möjlighet till detta. 
Stänger man av så måste man börja om 
från början. 

Produkten bör ge feedback som är 
konstruktiv och som minimerar risken för 
skadat självförtroende.  

≈ 
Den feedback man får i uppdragen är inte 
alltid särskilt konstruktiv. Dock påverkar 
detta inte självförtroendet på ett negativt 
sätt. 

Felmeddelanden, kommentarer och 
varningar ska alltid vara tydliga och 
föreslå en lösning inom rimlig tid vid 
eventuella problem eller misstag. 

≈ 
Kommentarerna är inte helt i klarspråk 
och föreslår inte någon lösning, men man 
förstår att man skickat fel film och testar 
att skicka en annan. 

Det bör finnas en bra balans mellan frihet 
och kontroll. ✗ 

Fatta Katastrofen är väldigt kontrollerat 
och ger inte användaren någon möjlighet 
att kunna utforska berättelsen på annat 
sätt än vad som redan är bestämt. 
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Tabell 1. Utvärdering av Fatta Katastrofen med hjälp av riktlinjer. 

 
Det visade sig att Fatta Katastrofen stämde överens med många av punkterna. Det var väldigt 
utspritt bland de olika kategorierna, förutom under Gränssnitt där faktiskt alla punkterna 
stämde överens och Sociala aspekter där båda punkter fattades. Att det fattas sociala 
aspekter tycker vi är en av de större svagheterna, eftersom att det då saknas extra motivation 
hos användarna som de annars kan få när de ser hur det går för sina kompisar, samtidigt som 
de kan dela med sig av sitt eget resultat. 
 
 

Gränssnitt   
Allt som användaren behöver ska vara 
tillgängligt via det grafiska användar-
gränssnittet. 

✓ 
Gränssnittet visar allt som man behöver se 
och det krävs endast ett knapptryck för att 
ta fram instruktioner. 

Produktens gränssnitt ska se tilltalande ut 
och utseendet ska vara konsekvent. ✓ Det passar till syftet det ska uppfylla och är 

konsekvent. 

Den grafiska designen bör vara enkel och 
det ska vara lätt att navigera. ✓ 

Designen visar allt nödvändigt på ett 
enkelt sätt och det finns bara fyra ställen 
att klicka på, vilket gör det enkelt att 
navigera. 

Den viktigaste informationen bör finnas 
på den mest märkbara platsen på 
skärmen. 

✓ 

Statusinformationen är högst upp och 
listan med filmer visas i en stor meny till 
höger och de få knappar man kan trycka 
på visas tydligt. 
 

Play/Utförande   

Produkten ska bidra med en positiv 
upplevelse för användaren. ✓ 

Eftersom målet är att hjälpa någon så 
känns det positivt efter att man klarat av 
det. 

Den digitala miljön ska inte hindra 
användaren i sitt utförande. ✓ Det gör den inte. 

Produkten ska vara utmanande, men inte 
för komplicerad. ✓ Ibland får man tänka till, men det blir 

aldrig för svårt så att man vill ge upp.  

Produkten ska vara underhållande och 
engagerande, så att användaren vill 
använda den om och om igen. 

✗ 
När man är klar med uppdragen känns det 
inte som att man vill göra dem igen. 
Underhållningen var alltför låg. 

Användaren bör inte straffas upprepande 
gånger för samma misstag. ✗ 

Om man råkar skicka samma videoklipp 
till de nödställda flera gånger får man 
minuspoäng varje gång. 

Sociala aspekter   
Det bör finnas möjlighet för användare 
att kommunicera med varandra, hjälpa 
varandra och dela kunskap. 

✗ Det finns inget stöd att ta del av när man 
fastnat. 

Användaren ska kunna dela sina framsteg 
med vänner på olika sociala plattformar. ✗ Det finns ingen möjlighet för användaren 

att dela sina framsteg med vänner. 
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Lärbarhet 
Inom kategorin Lärbarhet framgår det att det inte finns så mycket råd eller hjälp att få i 
Fatta Katastrofen när man kör fast, men samtidigt är det egentligen inget som är nödvändigt 
i just denna produktion, då användaren inte står inför alltför avancerade utmaningar. 
Instruktionerna är tydliga och det finns inte några störande moment som skulle kunna 
minska inlärningen. Det finns ingen möjlighet att kunna kontrollera användarens framsteg 
mer än att eleverna kan skriva ut ett certifikat efter avklarat uppdrag. Det blir svårt att 
bedöma om eleverna har lärt sig något om innehållet bara för att uppdragen är genomförda.  
 
Berättande 
Trots att dialogerna i uppdragen ofta är enkla, finns det tillfällen då informationen kan ses 
som missledande. I ett meddelande från insatsledaren står det “Om de nödställda inte hör 
dig och inte ser vad du skriver kan du skicka filer till dem.” Av detta meddelande kan man 
tolka att det ska gå att prata och skriva till de nödställda på något sätt, men att det ibland inte 
alltid fungerar. Det går inte att göra något av detta, vilket gör att informationen är 
missvisande och onödig. Att berättelsen knyter an till verkligheten är positivt och man får 
som användare en mening med att genomföra uppdragen. Tyvärr finns det ingen som helst 
frihet för användaren i spelet. Man har endast en väg att gå och måste följa de instruktioner 
som finns.  
 
Regler 
När det kommer till Regler så framgår det att mål och syften presenteras tydligt och att 
användaren alltid kan se sin status och sina poäng, vilket är positivt. Däremot erbjuder inte 
Fatta Katastrofen olika svårighetsgrader, vilket hade kunnat gynna och motivera fler elever 
eftersom att kunskapsnivån kan variera. Med olika svårighetsgrader hade man kunnat öka 
möjligheten att anpassa uppdragen efter kunskap. Fatta Katastrofen ger feedback till 
användaren, men det är inte alltid informationen och kommentarerna är så bra. Den 
feedback som ges bidrar inte med någon lösning vid misstag, men man förstår att man gjort 
fel och kan därefter försöka på nytt. Något vi även reagerade på var att vissa kommentarer 
har en aggressiv framtoning och är inte alltid i klarspråk. 
 
  
 
 
 

Bild 7. Kommentar med aggressiv framtoning. 

 
Gränssnitt 
Inom kategorin Gränssnitt kan man se Fatta Katastrofens starkaste sida, eftersom samtliga 
punkter stämmer överens. Den grafiska designen är enkel och det är lätt att navigera bland 
de olika funktionerna. Allt man behöver visas tydligt i rutan och det finns bara några få 
knappar att klicka på, vilket gör det enkelt för användaren att använda produkten. 
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Play/Utförande 
Inom denna kategori har Fatta Katastrofen lika många starka som svaga sidor. Produkten 
bidrar till en positiv upplevelse och är utmanande, men samtidigt inte för komplicerad. En 
nackdel med produktionen är att man blir straffad upprepade gånger med minuspoäng för 
samma misstag. Den viktigaste punkten inom denna kategori, och som egentligen är den 
viktigaste aspekten i hela underlaget, är enligt oss att produkten ska vara underhållande och 
engagerande så att användaren vill använda den flera gånger. Tyvärr anser vi att Fatta 
Katastrofen inte lever upp till detta. När vi genomfört alla uppdrag så kände vi att det inte 
finns någon mening med att göra det igen. 
 
Sociala aspekter 
När det kommer till Sociala aspekter uppfyller inte Fatta Katastrofen någon av punkterna. 
Det som fattas i just denna produktion är att det inte finns något sätt för användarna att 
kommunicera med varandra och dela sina framsteg. Det finns heller inte något interaktivt 
och/eller socialt stöd som är relevant för innehållet. På grund av att dessa punkter fattas, 
anser vi att användaren går miste om motivation som annars kan väckas av att tävla och 
kommunicera med andra. 

5.3 Sammanfattning 
Att Fatta Katastrofen endast uppfyller drygt hälften av de riktlinjer vi har modifierat, kan 
tolkas som någonting negativt. Det är dock viktigt att komma ihåg att riktlinjerna inte ska ses 
som ett krav och att interaktiva digitala lärresurser kan se olika ut. För oss har riktlinjerna 
fungerat som ett verktyg för utvärdering och tycker sammanfattningsvis att Fatta Katastrofen 
fungerar bra, men att det finns några delar som kan förbättras.  

I vårt arbete fokuserar vi på hur de interaktiva digitala lärresurserna kan bli mer 
underhållande och motiverande för elever, och vi anser att Fatta Katastrofen har några 
brister när det gäller dessa delar. En aspekt som hade kunnat öka motivationen är om 
poängen hade haft ett syfte. I Fatta Katastrofen spelar det ingen roll hur mycket eller lite 
poäng man får, det är ändå oväsentligt för uppdraget. Då man heller inte kan dela med sig av 
sina resultat via någon social plattform ifrågasätter vi varför ett poängsystem ens finns med i 
denna produktion. Berättelserna i uppdragen är genomarbetade och bra, men vi hade önskat 
en längre berättelse och därigenom längre uppdrag som erbjuder ännu mer kunskap. 
Uppdragen tar inte så lång tid att utföra och tyvärr känner man inte att det finns någon 
mening med att genomföra samma uppdrag igen. Produktionen är alltså inte tillräckligt 
underhållande och engagerande för att användaren ska vilja utföra uppdragen flera gånger. 
Att Fatta Katastrofen inte känns underhållande är en stor svaghet och det är därför något 
man borde fokusera mer på vid framtida konceptutveckling. Däremot är gränssnittet 
välarbetat och relevant för innehållet, samtidigt som det är lättnavigerat med tilltalande 
grafik. De filmer som finns i Fatta Katastrofen är bra och beskriver ett område på ett 
kortfattat och lättförståeligt sätt. Något som man dock bör tänka på i framtiden är att inte 
döpa filerna efter innehållet. När vi utförde uppdraget Förorenat dricksvatten kunde vi 
direkt se att filmen med titeln kokning borde vara den fil man ska skicka till de nödställda. 
Förkunskapen att man vid kokning kan avlägsna bakterier kan variera mellan användare, så 



	   26	  

det behöver inte alltid vara självklart att alla drar samma slutsats. Dock anser vi att om man 
inte döper filerna efter deras innehåll ökar chansen att eleven går igenom fler filmer och 
därmed får mer kunskap.  

Syftet med UR:s satsning är att öka elevers intresse för NO och det tycker vi att Fatta 
Katastrofen gör. Även om vi efter vår utvärdering har upptäckt många möjligheter till 
utveckling, är det fortfarande en bra interaktiv digital lärresurs som bidrar med kunskap på 
ett intressant sätt.  
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6. Diskussion 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur en interaktiv digital lärresurs kan bli mer 
underhållande och därigenom mer motiverande för elever. I vår enkätundersökning kunde vi 
se att det finns ett intresse för användningen av underhållande hjälpmedel i skolans 
undervisning, men att digitala hjälpmedel inte används i så stor utsträckning som vi trodde. 
Det uttrycktes att det finns problem med att teknologin inte alltid fungerar samt att lärarna 
ibland har svårt att hjälpa till, då de inte är tillräckligt insatta i materialet. Vi kan därför 
bekräfta Skolverkets (2009) rapporter om att det finns ett behov av material som är till stöd 
för såväl utvecklare som lärare när det gäller de digitala lärresurserna, oavsett om de är 
interaktiva eller inte. Som vi tidigare nämnt har vi inte haft för avsikt att bidra med 
stödmaterial som fokuserar på de pedagogiska aspekterna, utan har istället valt att titta på de 
aspekter som gör att en produktion är underhållande och motiverande. För att ta reda på 
vilka dessa aspekter är valde vi att titta på riktlinjer för lärspel där fokus ligger på 
underhållning, för att sedan modifiera dessa för att göra de lämpliga även för interaktiva 
digitala lärresurser. Vi använde oss sedan av de modifierade riktlinjerna för att utvärdera en 
befintlig interaktiv digital lärresurs, Fatta Katastrofen.  

Fatta Katastrofen har visat sig vara en väl fungerande interaktiv digital lärresurs och är 
något som engagerar eleverna. Detta framgick av de utvärderingar som en elev och en lärare 
genomfört. Efter vår utvärdering anser också vi att Fatta Katastrofen fungerar bra, men att 
det finns många möjligheter till utveckling som kan göra att det blir mer underhållande och 
motiverande. I den relaterade forskningen framgick det att mycket digitalt material i skolan 
ofta innehåller faktamässiga frågor- och svarövningar som inte är så motiverande för 
eleverna. Just dessa frågor är något som vi faktiskt saknar i Fatta Katastrofen. Vi tror att om 
man hade haft frågor kopplade till den kunskap som ges ut i filmerna så hade eleverna känt 
sig mer motiverade till att titta på samtliga filmer och dessa frågor hade då kunnat fungera 
som ett avslutande test på vad eleven lärt sig. En av riktlinjerna i vårt modifierade underlag 
tar upp att det bör finnas bedömningstester för att se vad eleven lärt sig, men detta är något 
som inte finns i Fatta Katastrofen. Vårt förslag på avslutande frågor hade kunnat bidra till 
detta. Man hade även kunnat dela upp frågor i deltest som dyker upp allt eftersom man tar 
sig längre i uppdraget. Att kunna anpassa den interaktiva digitala lärresursen för elevernas 
olika kunskapsnivåer känns för oss som en viktig del. Detta är något som hade kunnat 
tillämpas om man väljer att inkludera frågor med olika svårighetsgrader i produktionen. Om 
poängen man som användare får från frågorna och uppdragen sedan kan delas via en social 
plattform kan det bidra med ett ännu större engagemang hos eleverna. På så sätt finns det en 
mening med uppdragen och poängsystemet och läraren kan även följa elevernas framgångar. 
Vi anser att uppdragen i Fatta Katastrofen hade kunnat vara längre och det var även något 
som framgick i utvärderingen med den lärare som arbetat med produkten i ett klassrum. Om 
uppdragen hade varit mer omfattande, menade läraren att de hade kunnat användas som en 
slags examination. Vi anser dock att det kan vara svårt att designa en interaktiv digital 
lärresurs som en omfattande examination och tycker att det skulle fungera bättre som en 
läxa. Precis som enkätundersökningen antydde, uttryckte även läraren i utvärderingen att det 
krävs mycket arbete från lärarens sida för att kunna lära sig hur det nya materialet fungerar, i 
detta fall Fatta Katastrofen, och samtidigt anpassa undervisningen till det. Problemet med att 
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det krävs mycket tid och arbete från lärarens sida är även något som vi har blivit 
uppmärksammade om genom den relaterade forskningen. Detta problem anser vi kan 
minskas om man med hjälp av riktlinjer skapar genomarbetade interaktiva digitala 
lärresurser med tydliga instruktioner så att eleverna ska kunna vara självgående, vilket i sin 
tur underlättar för läraren.  

Vad som är unikt med Fatta Katastrofen är att det innehåller spelliknande faktorer, något 
som inte är allt för vanligt i interaktiva digitala lärresurser. Vi tror att dessa spelliknande 
faktorer kan utgöra en stor roll i elevernas engagemang och motivation. Materialet har även 
en koppling till verkligheten och anknyter samtidigt till läroplanen vilket gör att det blir 
användbart för skolan. Att det anknyter till läroplanen handlar inte bara om att ämnet är 
relevant, utan det finns även andra mål i läroplanen som Fatta Katastrofen tar hänsyn till. 
Till exempel erbjuds eleven att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt 
samt arbeta självständigt och känna tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2011). Utifrån 
elev- och lärarutvärderingarna är produktionen bevisligen något som uppskattas i 
klassrummet och genom vår egen utvärdering har vi uppmärksammat de aspekter som kan 
utvecklas och därigenom bidra till en ökad uppskattning. 

I vårt arbete har vi pratat mycket om att blanda underhållning med lärande och oavsett 
typ av produktion tror vi att detta undervisningssätt är något som skolor borde satsa mer på. 
När vi gick igenom svaren från vår enkätundersökning blev vi blev förvånade över att skolor 
inte använde digitala underhållningsprodukter i större utsträckning. Främst uttryckte 
rektorerna att lärare arbetade med teater och musik men att intresset finns bland vissa lärare 
om att även arbeta med läsplattor och datorspel. Vi har förstått att läsplattor har fått en plats 
i svenska skolor, men att det främst används i de lägre årskurserna. Med tanke på ungdomars 
stora media- och teknikintresse idag så är kunskapsbaserade applikationer via läsplattor eller 
mobiltelefoner något som kan locka även de äldre eleverna. Det gäller då att utveckla något 
som inte blir allt för barnsligt och simpelt. Att skapa digitala lärresurser i form av en 
interaktiv bok, där det förutom att läsa ren litteratur finns möjlighet att titta på filmklipp och 
svara på frågor kan vara något som är relativt enkelt och inte så kostsamt för skolorna. Det 
finns även program där man som lärare kan producera dessa interaktiva böcker och anpassa 
till sin egen lektion. På så sätt kan de interaktiva böckerna bli helt och hållet kopplade till 
undervisningen och läraren har samtidigt en god kunskap om materialet, då denne själv har 
skapat det. Lärspel och spelliknande interaktiva digitala lärresurser fokuserar på att skapa 
motivation genom ett underhållande sätt bland eleverna till ett visst ämne, men vi tycker 
även att undervisningssättet kan gynna elever som är i behov av särskilt stöd i skolan. Med 
sådana produktioner kan eleven arbeta i sin egen takt och känner samtidigt att kunskapen är 
meningsfull. Att det sedan är en självständig uppgift där eget ansvar erbjuds är mycket 
positivt och kan öka elevens självkänsla. Just digitala lärresurser ska vara anpassade till att 
fungera i skolan, men bör inte ses som en ersättning av traditionella läroböcker eller läraren 
utan snarare som ett komplement. Lärare borde inte känna sig rädda för att deras roll i 
elevernas utbildning kommer att minska, utan borde se digitala lärresurser som en möjlighet 
att fånga upp intresset och attityden till utbildning för fler elever. Det har enligt flera studier, 
och även genom vår egen enkätundersökning, framkommit att kunskaps- och tidsbrist har 
varit en avgörande faktor till att digitala lärresurser inte användands i så stor uträckning som 
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det finns möjlighet till. Enligt Skolverket finns det väldigt mycket digitalt material som lärare 
kan använda sig av, men som tyvärr väljs bort av skolorna. Det borde därför erbjudas tydlig 
information till skolorna om hur man kan kombinera digitala lärresurser med den vanliga 
undervisningen. En sorts handbok borde utvecklas i samband med varje digital lärresurs, 
framförallt de interaktiva som ofta är mer komplexa, för att visa på hur man kan ta med sig 
innehållet till den vanliga undervisningen. Man tar med sig upplevelsen från den digitala 
världen in i klassrummet och på så sätt är undervisningen och den interaktiva digitala 
lärresursen kopplade till varandra istället för att ses som två separata delar. 

Vår egen uppfattning om spel generellt är att det är något som är roligt att engagera sig i 
och det finns ett högt underhållningsvärde. Vi har själva spelat mycket dator- och tv-spel och 
förstår att inre motivation är viktigt för att vilja slutföra spelet. Den motivationen får vi 
genom att det finns en stark berättelse med många utmaningar och ett eller flera mål som är 
relevanta. Det är denna motivation som man vill att elever ska ha i skolan för att öka intresset 
för lärande. Om man kan ta inspiration av hur spel påverkar den inre motivationen och 
implementera detta i skolans digitala lärresurser, och på så sätt göra dem interaktiva, anser 
vi att man kan nå ut till fler elever. För att vara tydliga menar vi inte att interaktiva digitala 
lärresurser ska vara lika avancerat utvecklade som dator- och tv-spel, då det krävs alltför 
mycket resurser. Däremot bör man, i syfte att öka motivationen hos eleverna, utnyttja de 
aspekter som finns inom dessa spel som bidrar till underhållning. Många, och i vissa fall alla, 
av dessa aspekter finns i lärspelen, men dessa spel är som vi nu vet sällan anpassade till de 
mål skolan har. Däremot är interaktiva digitala lärresurser kopplade till skolan, men är svåra 
att använda i undervisningen och saknar samtidigt den underhållning som lärspelen 
erbjuder. Dessa två olika typer av produktioner har alltså var sin styrka; underhållning 
respektive kunskap kopplat till läroplanen. Tanken med Edutainment är att slå ihop dessa två 
delar till en helhet och vi anser att det är lättare att göra de interaktiva digitala lärresurserna 
underhållande, än tvärtom. Vi tycker därför att man i framtiden borde fokusera mer på att 
utveckla dessa lärresurser så att de med ökad uppskattning kan användas oftare i skolan. I 
och med den interaktiva digitala lärresurs som vi tittat på i detta arbete kan vi se att det 
redan finns produktioner som satsat mer på underhållning. Vi har genom vår utvärdering av 
Fatta Katastrofen belyst de styrkor som en sådan typ av produktion kan ha och 
uppmärksammat de svagheter som man i framtiden kan tänka på vid utveckling.  

Förutom att utvärdera Fatta Katastrofen, har vi även kunnat bekräfta att de riktlinjer vi 
valt ut faktiskt kan tillämpas på en interaktiv digital lärresurs både vid design och vid 
utvärdering. Vi är medvetna om att alla interaktiva digitala lärresurser inte är uppbyggda på 
samma sätt, men tycker ändå att man kan utgå från våra modifierade riktlinjer vid design för 
att få en större förståelse för underhållning och motivation. Med detta arbete har vi tagit ett 
första steg mot att uppmärksamma underhållande och motiverande aspekter som man kan 
tillämpa vid design av interaktiva digitala lärresurser. Vår förhoppning är att interaktiva 
digitala lärresurser kommer att ta en större plats i klassrummen i framtiden och att det ska 
vara smidigt och roligt för både lärare och elever att använda sig av dessa. Intresset finns i de 
svenska skolorna, nu gäller det bara att möta detta intresse med välutvecklat material som 
underhåller och motiverar till lärande. 
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7. Slutsats 
I vår studie har vi kommit fram till att: 
	  

• Det finns ett intresse i svenska skolor att använda sig av digitala lärresurser. 
• Underhållning kan motivera till lärande. 
• Aspekter från lärspel kan tillämpas även på interaktiva digitala lärresurser. 

 
Vår frågeställning i detta arbete löd: hur bör en interaktiv digital lärresurs vara uppbyggd 
för att på ett underhållande sätt motivera till lärande? Vi ville ta reda på om interaktiva 
digitala lärresurser kan ta inspiration av de underhållande aspekterna i lärspel och har 
kommit fram till att det faktiskt är möjligt. Detta tack vare att vi har studerat och utvärderat 
Fatta Katastrofen, en befintlig interaktiv digital lärresurs som är skapad för användning i 
skolan. Det finns många aspekter som en interaktiv digital lärresurs bör innehålla för att 
underhålla och motivera till lärande och slutligen vill vi lyfta fram några av de punkter som vi 
anser är viktigast: 
 

• Materialet bör vara kopplat till verkligheten så att användaren kan relatera till det. 
• Det ska finnas tydliga instruktioner så att användaren vet vad som ska göras och hur 

produkten fungerar. 
• Det bör finnas olika svårighetsgrader så att produkten kan anpassas för användare 

med olika kunskapsnivå. 
• Det ska finnas möjlighet för användare att kommunicera med varandra och dela sina 

resultat. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
De riktlinjer som vi modifierat kan utvecklas och bli ännu mer detaljerade för att man ska 
kunna designa en så effektiv interaktiv digital lärresurs som möjligt. Därför vore det 
intressant att genomföra ytterligare studier av riktlinjer och då även fokusera på de 
pedagogiska delarna. En viktig aspekt att ha i åtanke vid vidare utveckling är att även ta 
hänsyn till målen för den svenska skolan. Om de interaktiva digitala lärresurserna kan vara 
ännu mer kopplade till undervisningen och läroplanen samtidigt som de är underhållande, 
kan detta bidra till ett större engagemang hos eleverna och lärandet via en interaktiv digital 
lärresurs får en större mening. Det vore även intressant att undersöka vad det är som krävs 
för att underlätta användningen av de interaktiva digitala lärresurserna, både för lärare och 
elever. Man bör också ta reda på om de fungerar bäst i skolan eller om de istället hellre bör 
fungera som en hemläxa. 
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Bilaga 2 
1. Hur fungerade “Fatta Katastrofen” för dig som lärare? Vad var positivt? Vad var 

negativt? 
2. Vad tyckte eleverna om “Fatta Katastrofen”? 
3. Har ni märkt någon förändring i elevernas inställning till NO? 
4. Är detta inlärningssätt något som du som lärare tycker borde vara en del av 

undervisningen?  
5. Finns det något som kan förbättras med projektet “Fatta Katastrofen”? Vad bör man 

tänka på i framtiden?  
6. Var eleverna självgående eller behövde de mycket hjälp av dig som lärare? 
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Bilaga 3 
1. Vilken skola svarar du för? 
2. Tror ni att ett spel/film i lärande syfte skulle få elever mer intresserade av ett visst 

ämne? 
3. Vad är er inställning till Edutainment som undervisningssätt? 
4. Har eleverna på er skola uttryckt ett önskemål om att kombinera underhållning med 

lärande? 
5. Har lärare på er skola uttryckt ett intresse om att kombinera underhållning med 

lärande? 
6. Har lärare på er skola uttryckt ett intresse om att kombinera underhållning med 

lärande? 
7. Om svaret blev “ja” på fråga 6, hur arbetar ni med Edutainment? Och i vilka ämnen? 
8. Om svaret blev “nej” på fråga 6, varför arbetar ni inte med Edutainment? 
9. Är den här formen av lärande intressant för er skola? 
10. Hur ser skolans framtidsplaner ut när det gäller Edutainment? 

 
 


