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Abstrakt 
 
Jag har i den här uppsatsen undersökt på vilket sätt skapande kan användas som motivation 
till lärande i religionsämnet på gymnasiet. Detta har skett genom observation av en 
lektionsserie i etik och moral som hölls i två klasser i tredje året på gymnasiet. En stor del av 
lektionsserien fick eleverna i grupper arbeta med att skapa ett bords- eller kortspel som skulle 
ha förankring i det de fått lära sig i genomgångar. I slutet av lektionsserien kompletterades 
observationen med en enkätundersökning. Den insamlade informationen analyserades sedan 
från ett hermeneutiskt perspektiv. Elevernas motivation analyserades utifrån self-
determination theory. 

Av resultatet drog jag slutsatsen att det finns möjlighet för skapande att ta sig an en 
större roll som arbetsform i skolan, men att kvalitetsutveckling och mer forskning behövs. 
Eleverna verkade generellt positivt inställda till skapande och i de fall där de inte var det är 
det möjligt att det berodde på brister i genomförandet. En klar majoritet (92%) av eleverna 
klarade av att uppnå de mål som var uppsatta för momentet och spelskapandet verkade i vissa 
fall ha främjat måluppnåelsen. 

Elevernas motivation stärktes i vissa fall av skapande och hämmades i andra. Self-
determination theory kunde visa på möjliga anledningar till varför eleverna motiverades och 
inte motiverades. Elevernas motivation hämmades av att momentet var otydligt, vilket 
möjligen gjorde att de kände sig mindre kompetenta och autonoma. Vissa elever verkade inte 
ha påverkats lika mycket av detta och uttryckte uppskattning för den frihet de fick i 
momentet. 
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1 Inledning 
 
Dagens skola, särskilt för de äldre eleverna, har enligt mig fått en stämpel på sig som inte bara 
icke-motiverande, utan som dödande av motivation. Personligen anser jag att detta är det 
tvivelsutan största problemet som det svenska skolsystemet står inför. Som blivande 
gymnasielärare i religion och engelska är detta av stor vikt för mig. Av den anledningen vill 
jag i mitt examensarbete fokusera på hur lärare kan göra skolan till en arbetsplats som alla 
elever kan gå till med glädje. I gymnasieskolor idag är det litteraturnära teoretiska arbetssättet 
förhärskande, och jag tror att ett steg bort från detta skulle förbättra elevernas inställning till 
skolan och vilja till inlärning. 

Min erfarenhet är att kunskap förankras bättre och motivation uppstår lättare om 
människor får skapa något i samband med kunskapen. Därför har jag valt att undersöka hur 
elevers skapande, närmare bestämt skapande av bords- eller kortspel, kan användas för att 
motivera lärande. Om detta visar sig ha potential kommer jag använda det i min framtida 
undervisning samt förhoppningsvis utveckla det till att kunna omfatta fler skapandeområden, 
som musik, film och poesi. 

Anledningen till att jag valt att fokusera spel i det här arbetet är att min uppfattning är att 
det inte är särskilt vanligt. Vidare är jag personligen väldigt intresserad av spel och vill 
implementera spel i olika former i undervisning. Att låta eleverna skapa ett datorspel skulle 
vara orealistiskt med tanke på den här uppsatsens omfång, men ett bordsspel ligger nära till 
hands ur material- och tidsperspektiv. 
 
2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att beskriva på vilket sätt spelskapande kan användas som motivation 
till lärande i religionsämnet på gymnasiet. 
 
1. Hur ser gymnasieelever på att använda spelskapande i utbildningen? 
2. På vilket sätt medför spelskapande att eleverna uppnår målen i kursen? 
3. På vilket sätt påverkar spelskapande elevernas motivation inför skolan? 
 
I uppsatsen fokuserar jag på spelskapande men anser att det finns vissa gemensamma 
beröringspunkter med skapande i allmänhet. Därför kommer jag, där det bedöms vara 
relevant, att göra kopplingar även till skapande. 
 
3 Metod 
 
Jag har i den här uppsatsen antagit ett hermeneutiskt forskningsperspektiv. Jag bedömer att 
den här uppsatsen kan bereda mark för djupare undersökningar från både hermeneutiskt och 
positivistiskt perspektiv. Patel och Davidson (2003) säger att hermeneutiken menar att det går 
att förstå ”[…] andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, 
existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors handlingar 
och i mänskliga livsyttringar”. (s. 29) 
 
3.1 Datainsamling 
 
Undersökningen skedde till viss del genom en form av deltagande observation, återkommer 
till detta nedan, vilket betydde att det var svårt att samla in direkta citat som kunde vara 
föremål för tolkning. Tolkningens första steg blev därmed när jag som observatör sållade ut 
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vad jag uppmärksammade och därefter hur jag formulerade mina observationer i skrift. Dessa 
steg var oundvikligen starkt påverkade av min subjektivitet. Patel och Davidson menar att 
hermeneutiken ”[…] har fått stå för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en 
forskarroll som är öppen, ’subjektiv’ och engagerad”. (s. 29) Min tolkning av detta var att en 
hermeneutisk ansats är bättre lämpad än den positivistiska för att bemöta den problematik som 
min subjektivitet utgjorde. 

Utöver observation genomfördes även en enkätundersökning. Enkätundersökningen är 
av större intresse än observationen i den här uppsatsen eftersom den ligger 
undersökningssubjekten närmast. Eftersom motivation är något upplevt och den här uppsatsen 
behandlar motivation spelar närheten till subjekten stor roll. Enkätundersökningen tolkades av 
mig och varje respondents svar tolkades var för sig och i förhållande till respondentens andra 
svar. Detta understryker återigen behovet av ett hermeneutiskt perspektiv. 

Denna blandning av metoder för datainsamling, i det här fallet observation och 
enkätundersökning, finner stöd hos metodtriangulering som är ett sätt att få kontroll över 
kvalitativa data. Svenning (1996) menar att de subjektiva fallgropar som kvalitativ forskning 
myllrar av kan kontras genom att användandet av flera kvalitativa metoder. (s. 87) 
 
3.2 Undersökningsgrupp och -situation 
 
Undersökningssubjekten i fråga var elever från två klasser som gick tredje året på gymnasiet. 
Gymnasieskolan var belägen i en medelstor stad i norra Sverige. Samma lektionsserie, med en 
längd på fem lektioner (80 minuter/lektion), genomfördes i båda klasserna. I snitt blev det 
ungefär en lektion i veckan per klass. Jag hade ingen förförståelse av eleverna när jag 
påbörjade undersökningen då jag inte träffat dem tidigare. 

Lektionerna bestod av dels föreläsningar och diskussioner, dels av tid för eleverna att 
skapa ett bords- eller kortspel som var tänkt att förkroppsliga det de fått lära sig på 
lektionerna. Upplägget på lektionerna var följande: 
 
Lektion 1 
Under första lektionen fick eleverna till uppgift att i diskussionsgrupper samtala kring en av 
läraren given fråga. De gavs instruktioner att diskutera på ett respektlöst sätt. Efter 
diskussionen (10-15 minuter) skrev läraren upp på tavlan de sätt som eleverna sa att de varit 
respektlösa på och även andra sätt som det går att visa respektlöshet på. Motsatserna till dessa 
uttryck på respektlöshet skrevs därefter också upp (eleverna fick komma med förslag). 
Motsatserna var tänkta att kunna konstateras utgöra uttryck för respektfullhet. Även andra sätt 
att visa respekt på skrevs upp på tavlan allteftersom det fanns behov. Därpå fick eleverna i 
samma grupper som tidigare diskutera en ny fråga, fast då med uppgiften att visa respekt 
under samtalet. Efter avslutad diskussion (10-15 minuter) fick eleverna säga hur de tyckte att 
diskussionen gått. 
 
Lektion 2 
Under lektion två togs skillnaden på etik och moral upp. Även tre etiska teorier (pliktetik, 
konsekvensetik och sinnelagsetik) förklarades. Dessa tre teorier utgjorde kunskapskärnan i 
momentet. Under slutet av lektionen presenterades ett exempel på hur ett spel förankrat i 
kursen skulle kunna se ut. Detta gjordes på det sätt som arbetsgrupperna under lektion fem 
skulle redovisa sina egna spel. Eleverna delades även in i arbetsgrupper och gavs möjlighet att 
påbörja utformandet av det spel de skulle redovisa under lektion 5. De fick i och med detta 
tillgång till en mall för hur de kunde genomföra arbetet samt en mall för hur redovisningen 
skulle kunna gå till. 
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Lektion 3 
De tre etiska teorierna repeterades kort i början på lektion tre. Sedan spelade eleverna i 
grupper ett bordsspel som var förankrat i momentet. Efter genomspelning (ungefär 30 
minuter) fick varje grupp komma med ett förslag på vad budskapet med spelet var. Även 
andra kommentarer om spelet uppmuntrades. Sedan fick eleverna fortsätta arbeta med sina 
spel i arbetsgrupper. 
 
Lektion 4 
Den fjärde lektionen ägnades helt åt grupparbete med spelen. 
 
Lektion 5 
I början på lektion fem fick arbetsgrupperna 10 minuter på sig att förbereda redovisningen. 
Därefter presenterade grupperna sina spel. Instruktionerna var att de skulle få med deras 
budskap med spelet, en beskrivning av spelet samt att de skulle påvisa brister med spelet och 
möjliga åtgärder. När arbetsgrupperna redovisat sina spel fick de prata gruppvis med läraren 
som då kunde ställa klargörande frågor, om gruppen missat något med redovisningen, samt ge 
respons. 
 
Lektion 3-5 
Läraren genomförde individuella samtal med varje elev. Där hade de möjlighet att visa på att 
de faktiskt lärt sig de tre etiska teorierna samt att de fick respons på deras insatser. 
 
Notera att ingen tid avsattes för eleverna att prova att spela varandras spel. Detta var av två 
anledningar. För det första fanns det inte tid för det, för det andra bedömde jag att det viktiga 
inte var att faktiskt skapa ett färdigt spel, utan att tänka kring hur det går att representera en 
idé genom ett spel. Min förhoppning var att detta skulle sätta mindre press på eleverna och att 
de kunde lägga mer energi på att tänka kring spelet som en representation av något annat än 
att försöka få det att fungera. 

På grund av tidsbrist kunde momentet inte bedömas som något annat än ett G-moment, 
det vill säga ett moment där högsta betyg var Godkänt. De betygskriterier som sattes upp kan 
sammanfattas i två punkter: 1. Eleven ska visa förståelse för och kunna diskutera utifrån de 
etiska teorierna. 2. Eleven ska kunna visa respekt vid samtal med andra om etiska frågor. 
 
3.3 Observation 
 
Patel och Davidson (2003, s. 89) beskriver två olika sätt att genomföra observationer på, dels 
det strukturerade sättet, dels det utforskande. Den strukturerade observationen utgår från ett 
antal punkter som det är tänkt ska observeras, medan den utforskande observationen går ut på 
att observera situationen utan några riktlinjer. Jag använde mig av ett mellanting av dessa 
båda då jag utgick från mina frågeställningar, det vill säga i viss mån vara strukturerad, men 
bedömde samtidigt att det inte var möjligt för mig att på förhand avgöra exakt vad jag skulle 
observera för att kunna svara på dem. Detta gjorde att det även kom att finnas ett mått av 
utforskning i observationen. Då jag var både lärare och observatör vid de tillfällen då 
observation behövde äga rum var jag som observatör tvungen att anta rollen som vad Patel 
och Davidson (s. 95) beskriver som känd och deltagande observatör. Deltagande eftersom 
läraren, om än att denne har en annan ställning i gruppen än eleverna, oundvikligen påverkar 
elevernas prestationer. Deltagaren var dock bara till viss del känd då eleverna endast kände till 
att observatören, det vill säga läraren, observerade deras kunskap, alltså frågeställning 2, och 
inte att denne även försökte observera elevernas motivation i undervisningen. Att eleverna 
inte var fullt medvetna om hur de blev observerade kan ses som etisk problematik. För att 
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elevernas uttryck för motivation och brist på motivation skulle vara genuina var detta dock att 
föredra. För att undvika att eleverna tar skada av undersökningen på något som helst sätt har 
jag valt att delge så lite information om de båda klasserna som möjligt. I slutet av 
lektionsserien bad jag om lov av de elever vars spelidéer återges i den här uppsatsen att få 
använda deras spelidéer. 

Under observationerna var målet att uppmärksamma tecken på motivation och bristande 
motivation i anslutning till den skapande uppgiften. Dessa nedtecknades så snart som möjligt, 
dock inte under observationen eftersom detta kunde störa lektionerna. Detta var främst tänkt 
att kunna besvara frågeställning 3, det vill säga hur spelskapande påverkar elevernas 
motivation. Elevernas måluppnåelse observerades också, främst genom deras redovisningar 
och genom de individuella samtalen. Detta var tänkt att ge underlag för att kunna besvara 
frågeställning 2, alltså på vilket sätt spelskapande medför att eleverna uppnår målen i kursen. 

Resultatet av observationen sammanställdes till två tabeller där tecken på motivation 
ställdes mot tecken på bristande motivation för varje lektion. Analys av observationen skedde 
sedan genom att observationer som var tvetydiga tolkades och att händelser som var av 
särskilt intresse lyftes upp. 
 
3.4 Enkätundersökning 
 
Vid mätning av attityder säger Patel och Davidson (2003, s. 84) att respondenten bör ombes ta 
ställning till 40-50 påståenden. Trost (2001) motsäger Patel och Davidson genom påståendet 
att många frågor ”tröttar ut den som skall svara och man ledsnar snabbt” (s. 69). Jag bedömde 
att det i min undersökning inte var praktiskt möjligt att ha med ett stort antal påståenden, till 
viss del på grund av Trosts, enligt mig, legitima uttalande, men även på grund av att tiden som 
fanns avsatt för eleverna till att fylla i enkäten var begränsad. Det mindre antalet attitydfrågor 
som återfinns i enkätundersökningen kan antyder av den anledningen på sin höjd en tendens. 

Enkätundersökningen (Bilaga 1) genomfördes i båda fallen inom en vecka efter att den 
sista lektionen i lektionsserien hållits. Enkäten bestod av totalt 12 frågor, varav en hade en a- 
och b-del. Fråga 1-6 var påståendefrågor där respondenterna skulle ta ställning till om de 
instämde eller inte på en femgradig skala. Fråga 11. a) var en rak tvåvalsfråga om huruvida de 
skulle vilja arbeta på liknande sätt (med spelskapande) fler gånger. Fråga 7-10, 11. b) och 12 
var öppna frågor. Genom att använda både graderade och öppna frågor ökade jag möjligheten 
att varje respondent gav en antydan till vad de tyckte, även i de fall där en respondent av 
någon anledning inte orkade skriva något matnyttigt i de öppna frågorna. 

De frågor som fanns med i enkäten använde avsiktligen aldrig begreppet motivation 
eller synonymer till detta. Genom frågor som endast indirekt anspelade på motivation (genom 
utforskning av sådant som tydlighet, huruvida något var roligt/lärorikt och åsikter om olika 
aspekter av lektionsserien) men kretsade kring ämnet var förhoppningen att genuina uttryck 
för motivation eller brist på motivation kunde uppfångas. 

Enkäten påbörjades med graderade frågor för att sedan följas upp av öppna frågor. 
Enligt Sudman (1982) kan denna ordning vara till fördel genom att öppna frågor är mer 
ansträngande att besvara och svaren riskerar att bli förvirrade och osammanhängande om 
frågan kommer oförberett. (s. 151) Genom att ställa graderade frågor först som leder 
respondenten in på området var tanken att undvika detta. Det påpekades även att den ovan 
nämnda förvirringen kan ha en vetenskaplig poäng, men ett sådant fokus hade inte 
undersökningen. 

Analysen skedde genom tolkning och omtolkning av varje respondents svar där en 
godare förståelse för respondentens svar uppnåddes genom växelvis tolkning av svaren var för 
sig och i förhållande till varandra. Svaren på de öppna frågorna fick utgöra basen för tolkning 
men kunde belysas och i vissa fall omtolkas genom jämförelse med svaren på attitydfrågorna. 
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Avslutningsvis gjordes en sammanfattning av det som jag uppfattade var de mest intressanta 
aspekterna av resultatet. 

Av 26 potentiella respondenter i grupp 1 besvarade 20 enkäten, och i grupp 2, som 
också bestod av 26 potentiella respondenter, besvarade alla enkäten. Den höga 
svarsfrekvensen beror troligen på att respondenterna i fråga var elever som ombads att på 
lektionstid besvara enkäterna. Bortfallet kom sig av att det fanns elever som genomgått 
momentet men som av en eller annan anledning inte var på den lektion där enkäten delades ut. 
 
3.5 Metoddiskussion 
 
Jag har upptäckt vissa brister med metoden. I observationen var uppmärksamheten tudelad. 
Dels sökte jag uppmärksamma relevant information för undersökningen, dels kom jag att 
behöva vara mentalt närvarande som lärare, både för att det var min skyldighet gentemot 
elevernas utveckling och för att undersökningen inte skulle bli lidande genom att lektionernas 
kvalitet sänktes. Den tudelade uppmärksamheten i kombination med att registrering av de 
observationer jag gjort inte kunde göras på direkten gjorde att observationen blev mindre 
omfattande än vad jag skulle ha önskat. 

En stor fördel jag märkte med att observera som lärare var att jag kom väldigt nära 
eleverna och kom att direkt utsättas för tecken på motivation eller bristande motivation, 
eftersom de av olika anledningar vill ge uttryck för detta till läraren. Detta är något som skulle 
ha kunnat missas av en observatör som inte innehaft lärarrollen. 

Enkätundersökningen fungerade bra överlag, om än att fler frågor hade kunnat ge bättre 
underlag. En miss jag upplystes om av en elev var att det var lätt att missförstå vad siffrorna 
på de graderade frågorna stod för. 1 motsvarade ”Instämmer helt” och 5 ”Instämmer inte 
alls”, och eleven menade att det hade varit bättre om 1 motsvarat ”Instämmer inte alls” och 5 
”Instämmer helt”. Att detta skulle ha varit bättre stärktes av att flera enkäter hade börjat fyllas 
i av eleverna på ett sätt och sedan hade de ångrat sig, strukit över sina svar och kryssat i på 
rakt motsatt sätt istället. 

Jag anser inte att observationen hade kunnat bytas ut mot någon annan metod för att få 
mer produktiv information, om än att genomförandet hade kunnat förbättras. 
Enkätundersökningen tror jag dock att jag med fördel kunnat byta ut mot en 
intervjuundersökning då jag då haft möjlighet att komma ännu närmare eleverna som subjekt. 
Enkätundersökningen gav möjlighet att uttala sig om ett större antal respondenter, men en 
intervjuundersökning hade gett ett mer kvalitativt resultat, vilket skulle ha varit av högre 
värde i den här uppsatsen. 

Ett stort problem jag märkt av är att jag inte haft någon kontrollgrupp att jämföra de 
undersökta eleverna med. På vissa punkter har det på grund av detta varit svårt att göra annat 
än att spekulera. 
 
4 Bakgrund 
 
Vid en första anblick är det möjligt att bakgrunden tycks mer omfattande än var den hade 
behövt vara. Jag ansåg dock att både skapande och spel behövde utförlig redogörelse då ingen 
av dessa i dagsläget har en framträdande roll i gymnasieskolan. Att jag förlitar mig på ett 
mindre antal källor ser jag inte som ett stort problem, då detta varit nödvändigt på grund av att 
specifikt spelskapande i undervisning inte är väl beforskat. För att bemöta detta för jag istället 
ett längre resonemang kring den litteratur som jag funnit vara relevant. 

”Skapa” definieras av Nationalencyklopedin som att ”bringa till existens ur formlöst 
tillstånd”. (www.ne.se, sökord ”skapa”) Med detta som utgångspunkt definierar jag skapande 
på följande sätt: Skapande är när någon med medveten tanke låter en idé ta form till 
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någonting som kan uppfattas av andra. Det är inte en oproblematisk definition, men jag anser 
att den lämpar sig väl för den här uppsatsen. 
 
4.1 Spel 
 
Jag kommer att göra bruk av Jesper Juuls definition av spel: ”Ett spel är ett regelbaserat 
system med ett föränderligt och kvantifierbart utfall, där olika utfall är tilldelade olika värden. 
Spelaren utövar försök att påverka utfallet och är känslomässigt bunden till utfallet [till 
exempel blir glad vid vinst, ledsen vid förlust]. Aktivitetens konsekvenser är 
förhandlingsbara.” (2005, s. 36, min översättning) Jag tycker att den här definitionen gör spel 
rättvisa. Vid jämförelse med olika lekar går det att märka att vissa lekar går in i den här 
definitionen (kurragömma) medan andra inte gör det (mamma, pappa, barn). Detta speglar 
den problematik som finns med att försöka skilja på spel och lek, och jag kommer genom den 
här uppsatsen nöja mig med att låta den här gränsen vara diffus, främst för att jag inte tror att 
det finns en exakt gräns men även av praktiska skäl. 
 
 
4.1.1 Spel som skapande 
 
Chris Crawford (1997) menar att skaparen av en simulator, alltså inte ett spel, endast i protest 
skalar bort detaljer och då endast på grund av begränsningar i form av bristande resurser, 
medan en spelskapare gör det villigt och avsiktligt. Avsikten med en simulator är att efterlikna 
verkligheten så långt det går, medan en spelskapare avsiktligen skalar bort delar av 
verkligheten för att rikta spelarens uppmärksamhet mot det som anses vara viktigt. Som 
Crawford säger: ”The fundamental difference between the two lies in their purposes. A 
simulation is created for computational or evaluative purposes; a game is created for 
educational or entertainment purposes.” (s. 8) Crawford är noga med att påpeka att spel inte 
ska betraktas som en mindre detaljerad simulator utan som något som är avsiktligt mindre 
detaljerat för att föra fram ett specifikt budskap: ”Where a simulation is detailed a game is 
stylized.” (s. 9) 

Scott McCloud har skrivit om serieteckningar i sin bok Serier – den osynliga konsten 
(2005) och diskuterar där ikonisk och realistisk avbildning. Han menar att realistiska 
avbildningar tjänar till att skildra den yttre världen, medan ikoniska, simplistiska, 
avbildningar försöker visa på ett föremåls idé, inte dess utseende. (s. 41) Juul överför det här 
till spelens värld och menar följande: ”By removing details from the source domain, the game 
focuses on a specific idea of what the game is about such as capoeira, soccer, tennis, driving 
cars.” (s. 170-1, författarens förstärkning) Att spel i olika former inte till fullo efterliknar 
verkligheten är således inte något problem, utan kan tvärtom vara något positivt som 
förtydligar budskapet. 

Det är fullt möjligt att skapa ett spel som skiljer sig drastiskt från den verklighet vi lever 
i, likväl som det går att göra ett verklighetsnära spel. Ett simplare spel som kanske är mindre 
realistiskt kan ge spelaren möjlighet att fokusera på en mer avgränsad del av verkligheten. Ett 
mer komplicerat och verklighetsnära spel har å andra sidan möjlighet att föra fram ett budskap 
som är förankrat på fler nivåer än i det simplare spelet. Vad båda spelen har gemensamt är att 
de oundvikligen är förenklingar av verkligheten, och därmed i varierande grad fiktiva världar. 
Oavsett hur avancerat ett spel görs kommer det alltid att vara mindre komplicerat än 
verkligheten, ytterst av den enkla anledningen att spelet i fråga är en del av verkligheten och 
inte kan gå utöver det som verkligheten omfattar. Därmed inte sagt att fiktiva världar är 
omöjliga, bara att fiktiva världar i någon mening är en del av verkligheten. 
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Crawford (1997) diskuterar hur spel representerar någonting subjektivt för spelaren: 
”[…] [W]hen a player blasts hundreds of alien invaders, nobody believes that his recreation 
directly mirrors the objective world. However, the game may be a very real metaphor for the 
player’s perception of his world.” Han säger vidare att ”[T]he player does perceive the game 
to represent something from his private fantasy world. Thus, a game represents something 
from subjective reality, not objective.” (s. 8) Crawford har här fokus på spelaren. I linje med 
det som sagts tidigare i det här avsnittet vill jag vinkla denna tanke mot spelskaparen. Liksom 
ett spel för en spelare kan representera något subjektivt kan ett spel representera något 
subjektivt även för spelskaparen. Spelskaparen har tagit in delar av den yttre världen, den 
objektiva verkligheten, och behandlat den i det subjekt som spelskaparen själv utgör. Det spel 
som spelskaparen därpå ger form åt är en återgivning av verkligheten som filtrerad genom 
spelskaparens subjekt. 

Jesper Juul (2005) beskriver i Half-real – Video Games between Real Rules and 
Fictional Worlds vilka verktyg som finns att tillgå vid skapandet av fiktiva världar i datorspel. 
Han räknar bland annat upp grafik, ljud, text, spelets titel och regler. (s. 134-8) Alla dessa 
formar spelarens uppfattning av den värld som spelet utspelar sig i. Den här uppsatsen 
fokuserar inte på datorspel men jag bedömer att majoriteten av de ovanstående aspekterna av 
datorspel är relevanta även för bordsspel, beroende på deras utformning. 

Det av ovanstående som jag finner vara av störst intresse för den här uppsatsen är regler 
och hur dessa bidrar till skapandet av fiktiva världar, eftersom fokus i de spel som ska skapas 
av eleverna kommer att ligga på just reglerna. Det finns dock även andra viktiga aspekter. 
Raph Koster (2005) liknar spel vid dans. Han menar att dansens formella kärna är 
koreografin, men att det inte är allt vad dans är. Musik, ljussättning och kläder påverkar också 
dansen, och han menar att dessa inte går att helt avskilja från koreografin. (s. 164) På samma 
sätt, menar han, är det med spel. Ett spel har en formell kärna, som skulle kunna vara dess 
regler, men spelarens upplevelse av spelet kan vara väldigt olika beroende på hur resten av 
spelet är utformat. Det är, menar Koster, en avgörande skillnad på Tetris och ett hypotetiskt 
spel där spelaren ska stapla människor i en gaskammare så effektivt som möjligt för att de inte 
ska lyckas rymma, detta trots att spelens kärnor är likadana. Det är relevant för min uppsats 
att diskutera även spels utseende, men fokus kommer att ligga på regler. 

Med ovanstående som grund sluter jag mig till att skapandet av ett spel innebär att, 
utifrån sina erfarenheter av verkligheten, bilda en idé om en aspekt av verkligheten och 
försöka manifestera den idén i en uppsättning regler och symboler. Idén kommer 
oundvikligen att vara en förenkling av verkligheten, och det kommer vara en förenkling som 
skvallrar om skaparens uppfattning av verkligheten, eller om vad skaparen vill förmedla. Den 
makt som skaparen här har är att den i den förenklade verkligheten kan accentuera aspekter av 
verkligheten eller uppmana spelare att se på delar av verkligheten på ett nytt sätt. 
 
4.1.2 Spel och lärande 
 
I den här uppsatsen kommer jag att göra bruk av en väldigt generell definition av vad lärande 
är, närmare bestämt den som står att finna i Nationalencyklopedin. Att lära sig något är att: 
”skaffa sig kunskaper eller färdigheter i ngt, vanl. så att viss kompetens erhålls”. (www.ne.se) 

Att ägna sig åt spel beskrivs av Chris Crawford i (1982) som att i grund och botten ägna 
sig åt lärande. Andra motiv till att spela finns, men han gör liknelsen att även om människor 
äter mat för att egentligen tillägna sig näring förhindrar det inte att mat kan uppskattas av 
andra anledningar. På samma sätt menar Crawford att det är med spel, ett medium vars 
fundament utgörs av inlärning, men som tilltalar människor av fler orsaker. (s. 17) Detta tänk 
återfinns även hos Koster (2005) när han pratar om att spel har en kärna, som han inte 
närmare definierar, men att denna kärna inte utgör allt vad spel är. (s. 164) 
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Crawford ser spår av spel, då i meningen ”lek”, även hos djur, och då verkar dess syfte 
vara just inlärning. Han uttrycker det i kraftfulla ord: 
 

Games are thus the most ancient and time-honored vehicle for education. They are the 
original educational technology, the natural one, having received the seal of approval of 
natural selection. We don’t see mother lions lecturing cubs at the chalkboard; we don’t 
see senior lions writing their memoirs for posterity. In light of this, the question, ”Can 
games have educational value?” becomes absurd. (s.16) 

 
Lekar bland djuren simulerar verkligheten, och detsamma, menar jag, gäller lekar bland barn. 
När barn leker ”mamma, pappa, barn” är detta ett försök, om än omedvetet, att förbereda sig 
själva för framtiden, att lära sig för att klara sig. Jag anser att det inte är helt klart huruvida 
alla lekar faktiskt har denna funktion, förberedelse för framtiden. Detta går att diskutera, men 
som Crawford säger ovan så är det oavsett detta ändå lärande som utgör lekens fundament. 

Spels vilja att efterlikna den fysiska verkligheten har blivit allt mer påtaglig i takt med 
att datorer har blivit mer kraftfulla och mer kapabla att återge fotorealistiska världar med allt 
mer verklighetstrogna simulerade naturlagar. Jag vill dock påpeka att alla spel inte går den här 
vägen, kanske för att det kräver mycket tid och pengar, kanske för att högre detaljrikedom 
också låser spelarens fantasi. Många spel är av väldigt abstrakt slag och tycks inte försöka 
efterlikna den fysiska verkligheten. Sist och slutligen använder dock alla spel verkligheten i 
någon form, som minst genom att de gör bruk av förhållandet mellan orsak och verkan, för ett 
spel där det inte går att påverka och förutsäga ett händelseförlopp är inte längre ett spel. Jag 
vill här återkoppla till McCloud (2005) och hans uttalande om ikonisk avbildning som ett sätt 
att närma sig ett föremåls idé istället för dess utseende. Att koka ner verkligheten till ett spel 
vars enda beröringspunkt med verkligheten är konsistensen hos orsak och verkan kan ses som 
en väldigt kraftig ikonisk avbildning av verkligheten. 

Jag återgav tidigare Crawford som menade att spels kärna är lärande, men att spel även 
kan avnjutas på andra sätt. Om spel kan avnjutas på andra sätt än lärande kan de också skapas 
med andra avsikter än lärande. Lärande verkar dock inte vara beroende av ett spels försök att 
närma sig verkligheten. Ett exempel på att spels kärna alltid är lärande är att spel, oavsett 
genre, tenderar att förlora sin charm i och med det att spelaren känner att denne har bemästrat 
spelet, det vill säga att det inte längre finns något mer att lära sig av det. Viss utmaning 
behövs alltid. Undantag finns självklart till detta, men min uppfattning är att det är en 
återkommande orsak till varför ett spel slutar locka människor till sig. 

Ett exempel på hur lek kan vara lärande finns hos Vygotskij som beskrivit, återgivet av 
Leif Strandberg (2006), hur ”två systrar, fem och sju år, en dag säger till varandra: ’Låt oss 
leka systrar.’” (s. 160) Strandberg påpekar att detta kan verka underligt, men att denna lek gör 
det möjligt för systrarna att utforska vad det innebär att vara systrar på ett medvetet plan, för i 
vardagen är det inget som de reflekterar över. Jag vill påstå att systrarnas syster-lek motsvarar 
att två vuxna systrar skulle sätta sig ner och samtal kring deras relation. Systrarnas lek bör 
således inte avfärdas som ”bara lek” utan ses som något högst allvarligt, och det faktum att 
det sker med vilja och lust gör det än mer värdefullt. Är detta lärande? Enligt definitionen av 
lärande (”skaffa sig kunskaper eller färdigheter i ngt, vanl. så att viss kompetens erhålls”) är 
det det, för systrarna fördjupar troligen deras förståelse för deras relation och blir därmed mer 
kompetenta i att hantera den. Det är även möjligt att förståelse för deras specifika relation kan 
spilla över till förståelse för relationer överlag. 

Med utgångspunkt i Vygotskij diskuterar Strandberg även barns behov av rekvisita, eller 
som Vygotskij kallar det: en pivå (Vygotskij, 1978, s. 97-8). Om ett barn vill leka att den rider 
häst behöver den något käppliknande som får tjäna som en symbol för en häst i leken. Barnet 
klarar inte av att föreställa sig en imaginär värld utan något att skapa världen kring. Därav 
uttrycket ”pivå”. (Strandberg, 2006, s. 163-4) En pivå är något tappliknande kring vilket något 
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kan svänga, precis som barnet kan föreställa sig framförallt en häst, men även skogar, kullar, 
en hage, en hästtävling etc. om det bara har den där käppen kring vilket allt kan ”svänga”. 
(min tolkning) Pivån behöver dessutom inneha en grad av likhet med det som det ska 
symbolisera. En penna blir inte en bra häst, medan en käpp fungerar. Strandberg påpekar 
också att vuxna har lättare att föreställa sig saker med mindre representativa pivåer eller helt 
utan pivåer. (s.163-4) Här tycker jag att den klaraste kopplingen mellan lek och spel kommer 
in. Liksom lek kräver spel oftast symboliska representationer (spelpjäser, spelplan etc.), och 
spelet tenderar, enligt min egen erfarenhet, att bli lättfattligare och roligare om pivåerna 
närmar sig verkligheten. I schack tenderar bönderna att ha ett enklare utseende än de övriga 
pjäserna, och kungen och drottningen att vara större och pråligare. Vad spelskaparen gör är att 
med hög medvetenhet skapa så lämpliga pivåer som möjligt för att spelare på ett enkelt sätt 
ska kunna inträda i den förenklade verklighet som de skapar. 

Vygotskij (1978) påpekar att lek verkar ha utvecklats till spel. Lek, menar han, har en 
tydlig imaginär karaktär med dolda regler. Om ett barn ska leka mamma tar det till sig vissa 
outtalade regler som hen inte får bryta mot. Dessa regler utgörs av barnets uppfattning om vad 
en mamma är. Spel å andra sidan har tydliga och uttalade regler, men en dold föreställd 
situation. Den dolda föreställda situationen är sällan motsvarande verkligheten på det sätt som 
barnets mamma-lek är, men det är fortfarande en föreställd situation. 

Utan att här gå in djupare på hur spel generellt är kopplade till lärande vill jag nu visa 
hur spelskapar-perspektivet, inte bara spelar-perspektivet, kan ge upphov till lärande. Detta 
tänker jag göra genom att visa att det finns en koppling mellan barnens lärande lek och 
spelskapande, inte bara spelande. En definition av spelskapande är av den anledningen på 
plats. Vid kombination av definitionerna av skapande och spel som lagts fram tidigare fås 
följande: Spelskapande är när någon med medveten tanke låter en idé ta form till ett 
regelbaserat system med ett föränderligt och kvantifierbart utfall, där olika utfall är tilldelade 
olika värden. Deltagare i systemet ska kunna utöva försök att påverka utfallet och vara 
känslomässigt bundna till utfallet. Konsekvenserna av systemets utfall ska vara 
förhandlingsbara. 

Vid inköp av ett spel, så ifall det är ett bordsspel eller ett datorspel, köps i regel en färdig 
produkt, en imaginär värld som är färdigskapad. Spelaren har i många fall möjlighet att 
påverka spelet på olika sätt, men det sker alltid inom ramarna för förutbestämda regler som är 
formulerade av någon annan, närmare bestämt spelets skapare. Spelaren har inte möjlighet att 
på djupet förändra spelet. Detta skiljer spelaren av ett spel drastiskt från barnet som leker. 
Leken är mycket mer obegränsad än spelet, helt enkelt för att leken inte är en färdig produkt 
med svårförändrade regler. Det är så att en lek har regler, som Vygotskij påpekade, men det är 
regler som stammar från barnet självt. Det finns vissa spelliknande lekar. Kurragömma är ett 
sådant exempel, där alla utom en ska gömma sig och den som inte gömmer sig ska räkna till 
hundra och sedan leta efter de andra, och den sista (i vissa konstellationer är det den första) 
som hittas är den som letar i nästa omgång av leken. Dessa är dock på gränsen mellan lek och 
spel, enligt mig, och de är fortfarande mer öppna för förändring än vad köpta spel är. Det 
finns även spel som närmar sig leken genom att reglerna är öppnare och mer föränderliga. 
Exempel på detta skulle kunna vara vissa varianter av icke-digitala rollspel. 

Att köpta spel är mer låsta än barnens lek gör dem till mer ett underlag för lärande än ett 
uttryck för lärande. Det som ska läras i spel (så ifall det är spelets regler eller en pedagogisk 
poäng som spelskaparen tillverkat spelet utifrån) är färdigpaketerade i spelet. Det är en färdig 
produkt som spelaren har möjlighet att ta till sig. Leken speglar dock barnets föreställningar 
om världen, och leken kan förändras med tiden allt eftersom barnets uppfattning om hur 
världen ser ut förändras. Denna uppfattning kan förändras genom att hen lär sig nya saker 
utanför leken, men uppfattningen kan också förändras av att nya tankar utvecklas om lekens 
tema inom leken. Det är troligt att systrarna i Vygotskijs exempel lärde sig mer om att vara 
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systrar både genom att de i vardagen utvecklade sin relation som systrar och genom att de 
lekte systrar. Det är inte omöjligt att leken, om den skulle ha varit återkommande, skulle 
förändras med tiden, utvecklad av systrarnas nya kunskaper. Utifrån detta är spelskapande, 
olåst som det är, närmare lek än vad spel är, i vart fall med avseende på aktiviteterna som 
uttryck för lärande, även om det definitivt finns en likhet mellan lek och spel. 

Vygotskij hade en teori om barns mentala utveckling. Han menade att det fanns en zon 
mellan gränsen för ett barns faktiska utvecklingsnivå (det som barnet redan kan) och det som 
barnet potentiellt kan uppnå med hjälp från en vuxen eller i samarbete med andra mer kunniga 
barn. Denna zon kallar han för den proximala utvecklingszonen. (Vygotskij, 1978, s. 86) 
Vygotskij menar att barn genom lek äntrar den proximala utvecklingszonen: 
 

[P]lay creates a zone of proximal development of the child. In play a child always 
behaves beyond his average age, above his daily behavior; in play it is as though he were 
a head taller than himself. As in the focus of a magnifying glass, play contains all 
developmental tendencies in a condensed form and is itself a major source of 
development. (s. 102) 

 
Vad som ger denna effekt är att barnet i lek reglerar sig själv. Regler sätts upp av barnet självt 
som dikterar hur barnet tycker att hen bör bete sig i en viss situation, och som barnet i leken 
också följer. Ett exempel som Vygotskij (1978) tar upp är när ett barn som inte vill lägga sig 
säger ”Vi kan leka att det är natt och att vi måste sova”. (s. 102, min översättning) Vad 
Vygotskij tycks mena är att i leken agerar barnet som en vuxen för sig själv, hjälper sig själv 
att nå vidare. 

Teorin om den proximala utvecklingszonen går att applicera även på spelande i 
allmänhet, för de flesta spel har en motsvarighet till den hjälpande vuxne inbyggda i sig, 
genom antingen en manual, övningsnivåer eller en väl genomtänkt progression som sakta 
leder spelaren in i spelets komplexitet. De två sistnämnda gäller främst dator- och tv-spel, 
medan manualen är standard för bordsspel. Det finns även andra mindre direkta metoder som 
underlättar lärandet, som klara färger, tydliga skillnader på spelpjäser, en lagom nivå av 
komplexitet etc. Alla dessa saker kan tas i beaktande vid skapandet av ett spel, och på så vis 
får spelaren stöd genom spelet självt. Regler och förhållningssätt som spelaren kanske inte 
skulle respektera utanför spelet kan inom spelets ramar bli något självklart. Om så inte är 
fallet fallerar spelet, i enlighet med definitionen av spel som Juul framlade där spel är 
regelbaserade. 

Vad som är av större intresse är hur den proximala utvecklingszonen förhåller sig till 
spelskapande. Som jag konstaterat tidigare tycks spelskapande ligga närmare lek än vad 
spelande gör. Spelskapandet är dock mer formellt än leken, då det har till uppgift att skapa ett 
spel, som, enligt Vygotskij (1978), har reglerna i fokus. Leken har, som sagt, den imaginära 
situationen i fokus istället. Både spel och lek har dock med regler och den imaginära 
situationen att göra. Det faktum att spelskapande är mer formellt än leken leder till en än 
högre medvetenhet kring det spelskaparen gör. I leken går det att säga att det är bättre att vara 
gammal än ung, men om en spelskapare vill göra samma poäng behöver hen tänka kring hur 
hen ska visa att så är fallet i till exempel ett spels regler. Denna högre medvetenhet kommer 
dock på bekostnad av att det kräver högre ansträngning. Vad som gör att lek och spelskapande 
är nära varandra är att hen som leker eller skapar själv tar på sig rollen som den hjälpande 
vuxne. Hen fördjupar sitt tänkande genom att utforska sig själv och vad hen kan åstadkomma, 
inte genom att försöka dechiffrera regler som är fallet med spelande. 

Barns spontana lekar och spelindustrins enorma framgångar är orsak att tro att dessa 
båda har något inneboende som drar till sig människor som får dem att lägga ner mycket tid 
och energi utan att känna att det är jobbigt, även om det kan vara utmanande. Det är troligen 
långt färre som ägnar sig åt spelskapande. Chris Crawford (1997) använder begreppet kognitiv 
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ansträngning (cognitive effort) för att beskriva en aspekt av spel. Jag tolkar Crawford som att 
kognitiv ansträngning i spel förekommer när spelaren försöker dechiffrera ett spels regler för 
att kunna manipulera spelet för att uppnå ett önskat utfall (i regel vinst). Ett spel som kräver 
en högre medvetenhet om spelets regler är ett spel som kräver högre kognitiv ansträngning av 
spelaren. Strategispel, menar Crawford, är av det slaget. Andra spel kräver lägre medvetenhet 
om reglerna men är ändå utmanande då det finns mindre tid tillgängligt för att dechiffrera 
dem. (s. 21-2) Denna aspekt av spel finns även hos spelskapande, fast i högre utsträckning 
eftersom spelskaparen behöver vara helt insatt i hur reglerna fungerar. Lek i sin tur har 
skapandet gemensamt med spelskapandet. Att forma en idé till något som kan uppfattas av 
andra är även det något som är kognitivt ansträngande. Om ens idé är mer komplicerad blir 
det också mer ansträngande att forma den. Att dessa två kognitivt ansträngande aspekter, 
skapande och regelfokus, kommer samman vid spelskapandet gör spelskapandet till en 
sysselsättning som är mer svårtillgänglig, men även mer utmanande och förhoppningsvis mer 
belönande för intellektet, än vad lek och spel är. En generell rangordning vad gäller kognitiv 
ansträngning utifrån ovanstående skulle kunna visa att lek kognitivt är minst ansträngande, 
spel är mer ansträngande och spelskapande är mest ansträngande. Denna ordning är inte 
skriven i sten, undantag finns säkerligen, men har värde som överblick. 

Detta antyder att det är möjligt att spelskapande kan användas som lärande, likväl som 
lek och spel, men att det på grund av kravet på högre kognitiva ansträngning kan behövas stöd 
av till exempel lärare för att det ska fungera. 
 
4.2 Motivation 
 
Då min undersökning till stor del handlar om hur läraren kan motivera elever är det viktigt att 
ha en teoretisk utgångspunkt där motivation definieras och förklaras. Ryan och Deci (2000) 
beskriver self-determination theory (SDT). Denna gör, som många andra motivationsteorier, 
skillnad på intrinsikal (”intrinsic”), eller inre, och extrinsikal (”extrinsic”), eller yttre, 
motivation. Intrinsikal motivation refererar till en handling som utförs för att den i sig känns 
uppfyllande, medan extrinsikal motivation handlar om att göra någonting för att det ger 
upphov till någonting annat eftersträvansvärt, separat från handlingen i sig. (s. 55) 
Traditionellt har intrinsikal motivation setts som en högre form av motivation, medan 
extrinsikal motivation har betecknats som en må så vara kraftfull men ändock sämre sort. Vad 
som skiljer SDT från andra teorier är att den går ett steg till och delar in extrinsikal motivation 
i undergrupper: ”[…] SDT proposes that there are varied types of extrinsic motivation, some 
of which do, indeed, represent impoverished forms of motivation and some of which represent 
active, agentic states” (s. 55). Vissa former av extrinsikal motivation kan alltså, enligt SDT, 
vara bra. För skolan är det väldigt goda nyheter, för skolans verktyg är i grund och botten 
extrinsikala till sin natur. 

SDT är en omfattande teori som består av ett antal underteorier. Jag kommer här att ge 
en överblick av teorins kärna. Följande är en del av en figur som beskriver hur de olika 
varianterna av extrinsikal motivation ligger i förhållande till varandra, till intrinsikal 
motivation samt till amotivation (frånvaro av motivation). 
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Figur 1: Former av motivation enligt SDT. (Ryan och Deci, 2000, s. 61, min översättning) 

 
För att underlätta texten kommer jag att utöver motivationsformernas faktiska namn också 
benämna formerna av extrinsikal motivation i enlighet med steg där steg 1 är extern reglering, 
steg 2 är introjektion, identifiering är steg 3 och integrering är steg 4. 

Extern reglering (steg 1) är den form av extrinsikal motivation som till högst grad 
bygger på yttre orsaker som motivering till handlingar. Introjektion (steg 2) bygger också på 
yttre orsaker, men i lägre grad. I och med identifiering (steg 3) har subjektet internaliserat de 
yttre orsakerna till viss grad. Motivation av integreringsslaget (steg 4) innebär att de yttre 
orsakerna i hög grad har internaliserats. Identifiering (steg 3) och integrering (steg 4) beskrivs 
som bra former av extrinsikal motivation som kan bära med sig lika mycket gott som 
intrinsikal motivation. Uppdelningen av de olika formerna av motivation är gjord utifrån i hur 
hög grad en känsla av självbestämmande ges uttryck för av subjektet. (s. 61) SDT:s namn 
(self-determination theory) ger uttryck för att vad teorin argumenterar för är att en känsla av 
självbestämmande är centralt för att uppnå produktiva och hälsosamma former av motivering. 
Intrinsikal motivation, längst till höger i figur 1, är den form av motivation som innehar den 
allra högsta graden av självbestämmande. Även om det finns en progression från vänster till 
höger där graden av självbestämmande blir allt högre innebär det inte att den extrinsikala 
motivationsformen integrering (steg 4) vid ett tillskott av självbestämmande förvandlas till 
intrinsikal motivation. Extrinsikal motivation är alltid skild från intrinsikal, även om de mer 
självbestämmande formerna (steg 3 och 4) har många likheter med den intrinsikala 
motivationen. (s. 62) Ryan och Deci säger det inte uttryckligen själva, men jag märker att de 
använder begreppet internalisering som benämning på den process där en person tar in 
externa mål och omvandlar dem till ens egna mål. I förhållande till figuren innebär 
internalisering att personen vandrar åt höger bland de extrinsikala motivationsformerna. 

Ryan och Deci beskriver tre aspekter som är viktiga för internalisering och utifrån vilka 
de menar att det går att spåra orsaken till bristande motivation. Dessa är tillhörighet 
(”relatedness”), kompetens (”competence”) och autonomi (”autonomy”). Autonomi är i regel 
synonymt med självbestämmande, men i SDT menas stöd för autonomi, till skillnad från om 
den som ska motiveras skulle ha en kontrollerande omgivning. (s. 64) 

Tillhörighet är en social aspekt som påverkas av hur en persons relation till människor i 
en viss kontext ser ut (i fallet med skolan är läraren en nyckelfigur, men även föräldrar och 
klasskamrater är viktiga). Är relationen bra stärks känslan av tillhörighet och därmed även 
motivationen. En känsla av kompetens inför den aktivitet som ska genomföras är också viktig 
för internalisering. Stöd för autonomi, slutligen, är den mest kritiska aspekten för att nå längre 
än till interjektion (steg 2). Tillhörighet och kompetens kan stärka internalisering, men 
forskning har visat att utan stöd för autonomi kan inte internaliseringen nå längre än till 
interjektion (steg 2). (s. 64-5) 

SDT ger, som jag redan nämnt, även en förklaring till varför vissa personer är 
omotiverade. Enligt teorin beror detta på att någon eller flera av de tre aspekterna tillhörighet, 
kompetens och autonomi brister. Detta är, enligt mig, en av dess stora styrkor och kommer att 
användas vid analys av mitt resultat. 
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Skapande, och därmed även spelskapande, kan kopplas samman med SDT. 
Tillhörighetsaspekten bygger på sociala förutsättningar vilket jag inte anser att skapande, som 
beskrivet ovan, nödvändigtvis varken främjar eller hämmar. Det beror mer på 
gruppdynamiken, hur läraren arbetar med elevkontakt samt elevernas individuella 
familjesituationer. Vid grupparbete kring skapande skulle tillhörigheten kunna stärkas genom 
att eleverna samlas kring en gemensam och kreativ uppgift, men detta är ingen garanti och är 
inte heller något som är exklusivt för skapande. 

En känsla av kompetens kan stärkas av skapande genom att eleven själv är den som kan 
göra jämförelsen mellan det som håller på att ta form och den idé som eleven utgår ifrån. 
Genom att utvärderingen inte bara ligger hos läraren finns potential till att eleven känner att 
denne själv kan avgöra det skapades värde. Lärarens roll är fortfarande viktig, för denne ska 
fortfarande göra en bedömning av eleven. Om läraren är noga med att bedöma elevens 
kunskaper, inte dess återgivning av dess kunskaper, kan elevens känsla av kompetens undvika 
att undermineras. Det som eleven skapat ska fortfarande vara i fokus, men läraren behöver ha 
i åtanke att återgivningen av en idé kan vara helt korrekt, om än att idén i sig är bristfällig. 

Stöd för autonomi, slutligen, bedömer jag som den starkaste kopplingen mellan 
skapande och SDT. Skapandet har potential att utgå från eleven själv. För att potentialen ska 
uppfyllas krävs det en balans mellan vägledning och frihet. Det är här läraren kommer in. 
Vägledare har traditionellt varit lärarens roll, men att ge upphov till frihet har inte varit det. 
Läraren har dessutom traditionellt främst haft tillgång till kontrollerande arbetsformer, som 
kursböcker. Skapandet kan hjälpa till att ta ett steg bort från traditionell undervisning. Elevens 
egna unika resurser, som förmågan att ge form åt personliga inneboende idéer, har, 
traditionellt, ignorerats. Det subjektiva lärandet, det som utgår från individen, har fått ta flera 
steg tillbaka för det objektiva lärandet, det som utgår från kursböcker och vedertagna 
sanningar, och av detta följer naturligt att även elevens autonomi hämmas. Eleverna bör dock 
inte ges total frihet. Forskning har visat att tillgång till ett för stort antal alternativ påverkar 
känslan av ens valfrihet negativt. (Ackerman & Gross, 2006, How many choices are good?) 
Därför behövs läraren fortfarande som vägledare. Genom skapande ges läraren möjlighet att 
hitta den balans mellan vägledning och frihet som krävs för att elevernas autonomi ska 
stödjas. 
 
4.3 Förankring i styrdokument 
 
Det är möjligt att motivera den pedagogiska metod jag förespråkar, nämligen att införa 
skapande som utbildningsverktyg, genom läroplansdelen i Skolverkets Läroplan, examensmål 
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (GY11). Skapande kan ta sig 
uttryck på många olika sätt (musik, bild, spel, skrift) vilket möjliggör en varierad 
undervisning som i teorin kan anpassas till varje elevs förutsättningar. I GY11 står det att 
”[u]ndervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 6) och att varje 
elev genom skolan ska kunna ”finna sin unika egenart” (s. 5). I läroplanen klargörs även att en 
likvärdig utbildning inte innebär att utbildningen ska se ut på samma sätt överallt utan att 
”[h]änsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns 
många olika vägar att nå målen”. (s. 6) 

Ett skapande utbildningssätt kan även försvaras genom att ”[s]kolan ska stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer 
i handling och att lösa problem”. (s. 7) Läroplanen förespråkar även att elevernas 
kunskapsutveckling kräver att de ges möjlighet att se samband. Eleverna ska också få 
möjlighet att tillämpa sina erfarenheter och kunskaper. (s. 8) Dessa saker skulle kunna 
uppfyllas av eget skapande. Särskilt spelskapande kan användas för att hjälpa eleverna att se 
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samband. Det står även uttryckligt att skolan ”ska sträva efter flexibla lösningar för 
organisation, kursutbud och arbetsformer”.  (s. 8, min förstärkning) 

Under rubriken 2. Övergripande mål och riktlinjer finns två mål som säger att skolan 
har till ansvar att se till att varje elev kan söka sig till kulturutbud som en källa till kunskap 
och glädje, och att de ska kunna ”hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla 
känsla för estetiska värden”. (s. 9) Det är teoretiskt möjligt att uppfylla dessa genom 
skapande. 

Några av de många uppgifter läraren har enligt GY11 är att organisera och genomföra 
arbetet så att eleverna upplever att kunskap är meningsfullt och att de får möjligheter att 
arbeta ämnesövergripande. (s. 11) Genom att föra in skapandet i de teoretiska ämnena kan 
kunskap, genom att den används till något, upplevas som meningsfull, och processen kan vara 
ämnesövergripande mellan de teoretiska och praktiska ämnena. Det är även lärarens uppgift 
att ”i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som 
främjar elevernas lärande” (s. 11) vilket kan göras genom skapande. 

Ett annat mål skolan har är att varje elev ska ta ”personligt ansvar för sina studier och 
sin arbetsmiljö” och att eleven ska stärkas i sin ”tilltro till den egna förmågan att själv och 
tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor”. (s. 12-3) Genom att 
skapandet utgår från eleven själv finns det orsak att tro, om än inte blint anta, att dessa mål 
blir lättare att uppfylla. Ännu en av lärarens uppgifter är att ”låta eleverna pröva olika 
arbetssätt och arbetsformer” (s. 13), vilket, återigen, skulle kunna uppfyllas av skapande då 
detta inte används utbrett idag. 

Det är mindre troligt att allt ovanstående skulle inträffa vid införande av skapande i 
utbildningen. Att skapandet, dock, i teorin kan uppfylla läroplanen på så många punkter anser 
jag vara en stark anledning till att undersöka saken vidare. 
 
5 Resultat och analys 
 
Den insamlade informationen är av två slag. Dels observationer av lektionerna som 
genomfördes, dels en enkätundersökning. Som nämndes i metod-avsnittet ingick två klasser i 
undersökningen. Den ena av dessa klasser hade bara manliga elever, medan den andra hade en 
majoritet av kvinnliga elever men även ett antal manliga. De två klasserna kom från två olika 
program men båda läste tredje året på gymnasiet. Den helt manliga klassen kommer att 
benämnas som grupp 1 och den blandade klassen som grupp 2. Det hade varit intressant att 
kunna anta ett genusperspektiv, men jag bedömer att de båda klasserna skiljer sig åt på för 
många aspekter utöver kön för att det ska vara givande. Av den anledningen kommer min 
analys helt enkelt en ha utgångspunkt i grupp 1 och grupp 2. Med ”grupp” kommer jag i 
texten att åsyfta antingen grupp 1 eller 2, medan jag med ordet ”arbetsgrupp” menar de 
grupper som varje klass delades in i för att arbeta med att skapa spel. 

Samtliga lektioner med grupp 1 skedde i ett avlångt klassrum med dålig akustik som 
förstärkte surr och gjorde det svårt för läraren att höras längst bak i klassrummet. Lektionerna 
med grupp 2 skedde i olika klassrum, men alla bedömde jag som bättre än grupp 1:s klassrum. 
 
5.1 Observation 
 
Nedan följer en sammanställning av de båda gruppernas uttryck för motivation och brist på 
motivation, i anslutning till spelskapandet, som observatören hade möjlighet att lägga märke 
till under genomförandet av lektionsserien. Aktuell lektion benämns XLY där X säger vilken 
grupp det är (1 eller 2) och Y motsvarar det nummer som lektionen hade i lektionsserien 
(1-5). 
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Spelskapande - Grupp 1 
Tecken på motivation Tecken på bristande motivation 

1L2 
– Mycket surr, men märkte när jag gick 
omkring i klassrummet att det var mycket 
diskussion om spelidéer. 

– En arbetsgrupp ställde frågor och hade en 
attityd som kändes barnslig. Frågorna som 
ställdes föreföll komma av låtsat oförstånd. 

1L3 
– Efter provspelande av ett spel som hade ett 
budskap om de etiska teorierna kom flera 
arbetsgrupper med tolkningar som var 
anslutna till etik och moral. 
– Arbetsgrupperna verkade arbeta på bra med 
speluppgiften när de fick möjlighet att 
fortsätta med den. 
– Några arbetsgrupper kunde i slutet av 
lektionen berätta om sina spelidéer som, även 
om de hade bristande kopplingar till ämnet, 
verkade vara födda ur engagemang. 

– Vissa arbetsgrupper sa ”vi tror som de 
andra” vid fråga om vad spelet de spelat hade 
för budskap. 
– När jag återkom närmare slutet av 
lektionen efter att jag hade lämnat 
klassrummet under en period för att ägna mig 
åt individuella samtal med eleverna hade de 
flesta arbetsgrupperna gått. 

1L4 
– 3 arbetsgrupper var väldigt engagerade, 3 
var engagerade men inte överdrivet. 
– 1 arbetsgrupp tycktes obrydd, dock endast 
vad gällde att föra in en koppling till de 
etiska teorierna i spelet. Själva spelidén 
verkade de ha roligt med, även om den var 
väldigt simpel. 
– Vid individuellt samtal uppfattades en elev 
som väldigt brinnande för sin idé. Det var en 
elev som bett om att få vara i en egen 
arbetsgrupp för att han ville hålla på med sin 
spelidé hellre än sin ursprungliga 
arbetsgrupps idé. 
– Efter lektionen stannade en arbetsgrupp 
kvar och diskuterade sin spelidé och ställde 
en fråga om de etiska teorierna. Detta 
uppfattar jag som ett uttryck för 
engagemang, främst för spel men även med 
en aning till engagemang för ämnet. 

– En elev fick för sig att spela pinball på 
projektorn i klassrummet under lektionens 
gång. Detta tolkar jag som ett starkt uttryck 
för oengagemang för ämnet. 

1L5 
– Ungefär hälften av arbetsgrupperna visade 
på engagemang i redovisningen av sin 
spelidé. Detta märktes genom att eleverna 
genom tonläge, kroppsspråk och vilja att 
berätta gav uttryck för viss glädje. 

– Ungefär hälften av arbetsgrupperna visade 
på bristande engagemang i redovisningen av 
sin spelidé. Detta märktes genom att eleverna 
kändes oförberedda och gav intryck av att 
inte vilja vara där. 

Figur 2 – Observation av lektionsserie, grupp 1 
 

I grupp 1 förekom det fler tecken på motivation än på bristande motivation. Detta kan 
bero på att tecken på motivation kan vara lättare att se än tecken på bristande motivation, 
genom att motivation tar sig positiva uttryck och hellre visas upp lite extra av eleverna, än 
döljs, vid lärarens närvaro. Grupp 1 var även allmänt pratsamma i klassrummet vilket kan 
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innebära att tecken på bristande motivation inte uppmärksammades lika mycket som det 
skulle ha gjorts i en tystare grupp. Jag hade istället lättare för att tolka detta som ett tecken på 
motivation, som syns i 1L2. Den arbetsgrupp som i 1L2 gav ett intryck av låtsat oförstånd 
verkade vara intresserade av spel, men verkade också ha svårt att ta till sig det nya tänk som 
spelskapande kräver. Det finns ingen medtagen information från lektion 1 eftersom den 
lektionen inte innehade någon aspekt av spel eller spelskapande. 

Att en elev, som syns i 1L4, arbetade för sig själv med sin spelidé och därtill brann för 
sin idé visar att det är fullt möjligt att låta eleverna arbeta i grupp eller individuellt, åtminstone 
i det här lektionsupplägget. 
 

Spelskapande – Grupp 2 
Tecken på motivation Tecken på bristande motivation 

2L2 
– Vid lektionens slut hade tre av fem 
arbetsgrupper en spelidé. Fyra av fem 
arbetsgrupper arbetade med uppgiften hela 
tiden. 

– En arbetsgrupp var mindre fokuserad och 
sågs syssla med att läsa bloggar och 
liknande. 

2L3 
– Efter provspelande av ett spel som hade ett 
budskap om de etiska teorierna kom flera 
arbetsgrupper med tolkningar. Särskilt en 
arbetsgrupp (troligen främst en av eleverna i 
arbetsgruppen) kom med tanken att regler 
(tanken troligen väckt av de ”plikter” som 
var en del av spelet) inte är ”skrivna i sten” 
utan kan förändras. 
– Diskussion om spelets budskap studsade 
litegrann mellan olika individer och det kom 
kommentarer som inte var efterfrågade, 
vilket var positivt. 
– Trots att spelet var komplicerat försökte 
alla arbetsgrupper spela spelet. Ingen gav 
upp. 

– När arbetsgrupperna fick tid att fortsätta 
med sina egna spel hade en arbetsgrupp svårt 
att komma igång. Det var samma arbetsgrupp 
som hade suttit och läst bloggar under 
föregående lektion. En del bloggläsande 
förekom även på den här lektionen. Efter lite 
hjälp klarade arbetsgruppen av att spinna 
vidare själv. 

2L4 
– Under lektion 4 fick arbetsgrupperna arbeta 
med sina spel. Jag kontrollerade att alla hade 
en fungerande spelidé och var igång, och det 
var alla. 

 

2L5 
– Under de tio minuter av förberedelser inför 
redovisningarna som grupperna fick på 
lektionen pratades och diskuterades det 
fokuserat. Redovisningarna skedde med vad 
jag bedömer som normalt engagemang. 
– En elev uttryckte i individuellt samtal 
åsikten att det hade varit roligt att få spela 
spelen också, inte bara redovisa dem. 

 

Figur 3 – Observation av lektionsserie, grupp 2 
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Inte heller grupp 2 hade under lektion 1 något som berörde spelskapande, och därför 
finns ingen information därifrån. Även i grupp 2 förekom det fler tecken på motivation än på 
bristande motivation, dock inte lika stor skillnad som i grupp 1. Detta kan bero på att grupp 2 
var mer tysta i klassrummet och var svåra att läsa av, dels i gruppdiskussioner, men främst i 
grupparbetet. Gruppens tendens att sitta ner i deras arbetsgrupper och arbeta i tysthet kan 
tolkas som ett uttryck för motivation (som i 2L2 och 2L4), men det kan även tolkas som att de 
var likgiltiga inför uppgiften men nog framtidsmedvetna för att få uppgiften gjord. Den 
arbetsgrupp som syntes läsa bloggar i 1L2 och 1L3 verkade inte vara van vid eller intresserad 
av att spela spel. 

Under 2L5 finns ett tecken på motivation som grundar sig i att en elev uttryckte en 
önskan om att inte bara få redovisa deras spel, utan få spela dem också. Jag har valt att tolka 
det som ett tecken på motivation eftersom eleven tycks vilja stanna kvar i momentet. 

En observation som inte direkt berör motivation men som ändå är av intresse är att det i 
individuellt samtal med en del elever uttrycktes stor förvirring kring spelande av spelet under 
2L3. Spelet som provspelades visade sig vara väldigt komplicerat att förstå sig på. Endast en 
arbetsgrupp klarade av att spela spelet utan ingående förklaring av reglerna (och den 
arbetsgruppen hade en person som var van vid att spela spel). 

Arbetsgruppernas spelidéer/budskap var följande: 
 

Gruppernas spelidéer/budskap 
Grupp 1 Grupp 2 

Arbetsgrupp 1:1; Man ska ha roligt, lära sig 
något tillsammans. 

Arbetsgrupp 2:1; Det går inte att veta 
konsekvenserna av ens handlingar i förväg. 

Arbetsgrupp 1:2; Man bör följa pliktetiken 
för att undvika kaos. 

Arbetsgrupp 2:2; Man vet inte vilken etik 
som ens handlingar kommer att bli bedömda 
efter. 

Arbetsgrupp 1:3; Konflikt mellan 
konsekvensetik och pliktetik. 

Arbetsgrupp 2:3; Man vinner genom att 
tänka sig in i andras situationer. 

Arbetsgrupp 1:4; ”Helgar slutet medlen?” 
Pliktetiken för en framåt, men ens plikt 
kanske för en åt fel håll. 

Arbetsgrupp 2:4; Lära sig att bedöma i vilken 
situation som en etik är lämplig att använda. 

Arbetsgrupp 1:5; ”Alla ska ha en rolig kväll.” 
Är du snäll med mig, så är jag snäll med dig. 

Arbetsgrupp 2:5; Kunna argumentera för alla 
etiker, se både för- och nackdelar med dem. 

Arbetsgrupp 1:6; Konsekvensbedömning.  
Arbetsgrupp 1:7; Konsekvensbedömning.  

Figur 4 – Arbetsgruppernas spelidéer/budskap 
 
Arbetsgruppernas spelidéer kan delas in i tre kategorier: Idéer med djupare tanke, idéer utan 
djupare tanke men med tydlig koppling till momentet och idéer med svag koppling till 
momentet. I den första kategorin, idéer med djupare tanke, platsar 1:2, 1:3, 1:4, 2:1 och 2:2. 
Till den andra kategorin, idéer utan djupare tanke men med tydlig koppling till momentet, hör 
2:4 och 2:5. Till den tredje kategorin, idéer med svag koppling till momentet, hör 1.1, 1.5, 1.6, 
1:7 och 2:3. Jag bedömer att arbetsgrupperna i den första och andra kategorin kan sägas ha 
fått hjälp att förankra kunskap om de etiska teorierna genom spelskapandet, vilket motsvarar 7 
av 12 arbetsgrupper. De fem arbetsgrupperna i den tredje kategorin kan ha haft fördel av att 
arbeta spelskapande, men det är vanskligt att hävda detta. 

Från spelidéerna med djupare tanke vill jag särskilt lyfta fram två. 1:2 var en modifierad 
form av schack där varje spelare gavs en pott av fuskpoäng som kunde nyttjas under spelets 
gång. Med dessa fuskpoäng kunde spelaren välja att flytta en pjäs på ett annat sätt än vad som 
normalt är tillåtet i schack. För att hålla spelet intressant fanns det även ett krav på att varje 



18 

spelare var tvungen att använda ett visst antal fuskpoäng under spelets gång. Det djupare 
budskapet som spelskaparen (för detta var arbetsgruppen som bara bestod av en elev) 
hoppades att spelare av spelet skulle komma fram till var att spelet blir okontrollerbart och 
betydelselöst när spelare fuskar. De traditionella schackreglerna symboliserade pliktetiken 
och fuskandet symboliserade brytande mot de uttalade och outtalade regler som finns i 
samhället. Avsikten med spelet var således att argumentera för att pliktetiken bör efterlevas av 
medlemmar i samhället. 

I 1:4 tog varje spelare på sig rollen som en lokförare som hade till uppgift att komma 
fram till sin slutdestination så snabbt som möjligt. På vägen mot mål fick spelarna titt som tätt 
dra händelsekort där de måste ta ställning i vissa etiska dilemman, som om de ska sinka 
tidtabellen för att vänta på vissa passagerare och liknande. Spelmekaniken i sig var väldigt 
simpelt, men spelskaparna hade en relativt subtil poäng inbyggd i spelet. Spelplanen utgjordes 
nämligen av en karta över Polen med slutdestination i vad som motsvarar, om spelare kan sin 
geografi och historia för namn var inte utsatta på kartan, koncentrationsläger under andra 
världskriget. Spelskaparna ville här få spelarna att under spelets gång sakta förstå vad de 
egentligen höll på med och reagera mot detta, antingen genom att fatta andra beslut i och med 
händelsekorten efter insikt om vart tåget var på väg, eller genom att helt enkelt sluta spela 
spelet. 

Till observationen hör även att en majoritet av eleverna i slutänden blev godkända på 
hela momentet. Av 26 elever i grupp 1 blev 25 godkända, och 24 av 26 i grupp 2. De som inte 
blev godkända klarade inte av att vid individuellt samtal med läraren redogöra för de tre etiska 
teorier som momentet kretsat kring. Alla grupper blev i slutänden godkända på redovisningen 
av sitt spel. Eftersom inslaget av spelskapande i undervisningen var något nytt både för 
eleverna och för läraren ställdes det inte höga krav på spelredovisningarna. 
 
5.2 Enkätundersökning 
 
Nedan finns en sammanfattning av en kvalitativ analys av de svar eleverna i grupp 1 och 2 
gett genom enkätundersökningen. I bilaga 2 återfinns analyserna i sin helhet. Benämningen på 
respondenterna är av formatet GKO där G motsvarar grupp (1 eller 2), K motsvarar kön (M 
för man, K för kvinna) och O är respondentens ordningstal i gruppen. En manlig elev i grupp 
1 med ordningstalet 6 blir alltså 1M6, och en kvinnlig elev i grupp 2 med ordningstalet 14 blir 
2K14. Jag kommer inte att göra en analys utifrån genus, men jag ser det som relevant att delge 
information om kön för att möjliggöra för läsaren själv att avgöra om jag låtit analysen 
påverkas av för mig omedvetna fördomar. 

Många uttalanden och kopplingar var återkommande bland respondenternas svar. En 
aspekt som ansågs vara bra var att det var roligt. Detta uttrycktes bland annat av 1M16 genom 
uttalandet ”[r]oligt moment, något utöver det vanliga […]”, och 2K23 ville arbeta på liknande 
sätt fler gånger med motiveringen ”Roligt”. 

En annan positiv aspekt var att det var annorlunda, vilket uttrycktes av till exempel 
2M2: ”annorlunda och roligt”. 2K16 var lite mer utförlig: ”Kul sätt att variera så det passar 
alla med både genomgångar, diskussioner och praktiskt skapande/tänkande”. 

Flera uttryckte sig även positivt om att momentet var lärorikt. 1M19 uttryckte sig på 
följande sätt: ”det var väldigt roligt och lärorikt”. 2M5 tyckte att idén var rolig och att han 
verkligen lärde sig ”[…] de etiska teorierna bra”. 

Det uppskattades även att de fick tänka själva och vara kreativa. 1M14 tycker att det var 
bra ”[a]tt få ha många egna idéer” och 2K9 säger att det var ”[…] roligt att lära sig när man 
involverar kreativitet som i det här fallet var att tillverka ett spel”. 

Ytterligare något som uppfattades som positivt var det enkla faktum att spel var 
involverat. 1M15 uppskattade att ”[m]an tog till vara på vårat intresse”, underförstått ”spel”. 
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2K23 i sin tur tyckte om att de istället för att skriva prov fick göra ett spel. Det var även några 
som tyckte att det var för stort fokus på spel. Till exempel 2M1 som ville ha ”[m]er blandat 
[sic] examination istallet [sic] för att bara fokusera på att göra ett spel”. Även 2M7 uttryckte 
sig skeptiskt till att spel var inblandat. Han ansåg att det skulle gå att förbättra momentet 
genom att göra ”[…] något annat än ett spel”. 

Vissa uttryckte sig positiva till att de fick arbeta i grupp, till exempel 1M18 som gav 
starkt uttryck för detta i attitydfrågan som behandlade hur det gått att arbeta i grupp. Även 
2K10 uttryckte uppskattning för grupparbete då bra saker med momentet var att det var 
”[r]oligt, lärorikt, träna på samarbete”. Det fanns dock även de som ansåg att grupparbetet 
drog ner momentet, som 1M17: ”tycker inte om sånt arbete”, vilket jag tolkade som dels 
grupparbetet, dels spelarbetet. Även 2M5 uttryckte skepsis inför grupparbete genom att han sa 
sig vilja ha ett individuellt arbete också då han föredrar att arbeta individuellt. 

En återkommande negativ aspekt med momentet var att det ansågs vara otydligt. 1M13 
tyckte att läraren skulle vara ”[t]ydliga [sic] vad vi skulle ha med”. 1M5 tyckte att den 
lektionstid de ägnat med spelen kunde ha varit bättre, vilket jag tolkar som att mer tydlighet 
behövdes eftersom eleven markerat attitydfrågan om instruktionernas tydlighet närmare icke 
instämmande. 

Några uttryckte en önskan om att momentet skulle ha varit mer avancerat. 1M11 sa sig 
vilja ha mer djup, vilket kan tolkas antingen som att spelen i sig skulle ha mer djup eller att vi 
skulle ha gått djupare in i etiken. 2K12 sa att hon ”[h]ade velat gå in djupare i momentet”, ett 
uttalande som styrktes av att hon ställde sig neutralt i frågan om hur lärorikt momentet var. 

Några elever hade velat ha mer tid till att arbeta med spelet. 1M16 uttryckte detta genom 
att på frågan om vad som kunde ha varit bättre svara: ”Några fler lektioner?” 2K22 sa att hon 
velat ha ”längre tid så att vi hade hunnit göra klart spelet”. 
 

Figur 5 – Aspekter av momentet som uppfattades som bra och dåliga 
 
De som sa sig inte vilja arbeta på liknande sätt fler gånger eller som ställde sig tveksamma till 
det angav följande som skäl i de fall skäl kunde uttolkas: Det var svårt att bygga upp spel 
(1M6), det var för flummigt (1M7), det var svårt att hänga med och förstå (2K21), eleven ville 
arbeta på ett friare sätt (2M3), eleven tyckte inte om grupparbete och tyckte att det var 
otydligt vad som skulle göras (1M17), det var långsamt (2M4), det var tråkigt och jobbigt 
(2M6 och 2M7), upplägget passade inte med eleven (2K26) och slutligen att upplägget inte 
bedömdes som att det passar till allt (2K19). 

Område Respondenter Från grupp 1 Från grupp 2 
Aspekter som uppfattade som bra 

Roligt 16 5 11 
Varierande/annorlunda 10 2 8 
Lärorikt/ett bra sätt att lära sig 8 1 7 
Tänka själva/vara kreativa/arbeta 
praktiskt 

8 3 5 

Spel/spelskapande var involverat 7 3 4 
Bra med grupparbete 4 2 2 

Aspekter som uppfattades som dåliga 
Otydligt 13 3 10 
Inte så avancerat/saknade djup 5 1 4 
För kort tid att arbeta med spelet 3 2 1 
För stort fokus på spel 3 0 3 
Dåligt med grupparbete 3 2 1 
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Några andra aspekter som är värda att lyfta trots att det bara getts enstaka uttryck för 
dem är att momentet uppfattades som kravlöst i positiv bemärkelse (1M13), att momentet var 
jobbigt (2M6), att eleverna hade velat spela varandras spel (2K14), att momentet hade för lågt 
tempo (2K17) samt att läraren var bra (1M16). Åsikten att läraren var bra kan dock ha andra 
orsaker än att eleverna faktisk tyckte det, eftersom läraren är i en maktposition gentemot 
eleverna och eleverna i det här fallet visste att läraren skulle läsa enkäterna. Risken att så var 
fallet minskar dock i och med att enkäterna var anonyma. 

I attitydfrågorna framkom det rent kvantitativt att en överväldigande majoritet (ungefär 
70 % i grupp 1 och 80 % i grupp 2) instämde helt eller delvis i påståendet att grupparbetet 
fungerat bra. Av intresse är även att 31 respondenter (67 %) ville arbeta på liknande sätt fler 
gånger, 5 respondenter (11 %) var tveksamma, 9 respondenter (20 %) ville inte arbeta på 
liknande sätt fler gånger och 1 respondent (2 %) gav inget svar på frågan. 
 
6 Diskussion 
 
Jag kommer här att besvara mina frågeställningar och reflektera över hur svaren påverkar 
framtiden för användandet av skapande och spelskapande i utbildning. 

Resultatets pålitlighet har påverkats av, som jag uppmärksammat i metoddiskussionen, 
att jag i rollen som observatör även var tvungen att vara lärare. Även att jag inte hade 
möjlighet att registrera observationer på direkten påverkade observationen negativt. Jag anser 
att jag fortfarande fick ut mycket intressant information, men det är möjligt att en bättre 
helhetsbild hade kunnat ges om så inte varit fallet. Enkätundersökningen hade vissa brister, 
som en för respondenterna förvirrande gradering och att den inte innehöll särskilt många 
frågor. Underlaget gick dock fortfarande att använda för att dra givande slutsatser, om än att 
intervjuer hade kunnat vara fruktsammare rent kvalitativt. Tillgång till en kontrollgrupp att 
jämföra resultatet med hade gett den här uppsatsen högre pålitlighet. Sammanfattningsvis tror 
jag att det går att ha behållning av resultatet trots viss problematik i undersökningen. 
 
6.1 Hur ser gymnasieelever på att använda spelskapande i 
utbildningen? 
 
Av enkätundersökningen att döma var eleverna positiva till spelskapandet i sig om än att det 
fanns aspekter runtomkring som i vissa fall gjorde att de ställde sig aviga till det. Det som har 
verkat dra ner känslorna mot spelskapandet mest var otydligheter kring momentet. Att många 
elever uppfattade momentet som otydligt på olika sätt tror jag främst beror på att skapande i 
allmänhet och spelskapande i synnerhet är något som varken eleverna eller läraren var vana 
vid att arbeta med i teoretiska ämnen. 

Crawfords (1997) begrepp kognitiv ansträngning togs i 4.2.2 upp och sammanlänkades 
med Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen (1978). Det konstaterades då att 
spelskapande kunde vara lärande men att läraren, på grund av den höga kognitiva 
ansträngningen som det skulle utgöra, spelar ännu större roll för att eleven ska kunna nå fram 
till den yttre gräns av den proximala utvecklingszonen som spelskapandet kräver. Den 
tydlighet som eleverna efterfrågar kan vara en effekt av att det ökade lärarstöd som krävs för 
spelskapandet inte riktigt uppnåtts. 

Det är möjligt att eleverna hämmades av att de fick relativt fria tyglar när de skulle 
skapa sitt spel. Ackerman och Gross (2006) påvisade att för stor valfrihet kunde inverka 
negativt på upplevelsen av ens frihet. Den känsla av otydlighet som många elever gav uttryck 
för kan möjligen ha haft sitt ursprung i att för stora friheter gavs, åtminstone i jämförelse med 
vad skolan brukar ge. Hade jag som lärare gett dem striktare begränsningar antingen i vad de 
skulle göra spel om eller hur deras spel skulle se ut kunde uppfattningen av momentets 
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tydlighet ha blivit positivare. Det är till exempel möjligt att eleven som tyckte att 
spelmomentet kändes flummigt då hade uppskattat det mer. 

Vissa av eleverna sa sig vilja ha mer djup i momentet. Det går återigen att försvara 
spelskapandet med att det är nytt och ovant och att det är förklaringen till att det i det här 
fallet inte var möjligt gå på djupet, varken i etiska eller i spelskapande frågor. Som kommer 
synas under 6.2 är det fullt möjligt att uppnå djup i de etiska frågorna genom spelskapande, 
men det problem som spelskapandet, och skapandet överlag, står inför här är att det djup som 
uppnås i väldigt hög grad är beroende av elevernas förmåga att uppnå det på ett självständigt 
sätt. 

Att vissa elever ville arbeta längre med spelet kan betraktas som en tydlig signal att de 
eleverna uppskattade spelskapandet. Jag betraktar det som lika troligt att de ville ha mer tid 
till spelet för att på ett bättre sätt kunna förankra momentets teori (de etiska teorierna) i spelet 
som att deras önskan kommer sig av en positiv inställning till spelskapandet i sig. Detta 
antagande grundar sig i att arbetsgrupperna, även om de i vissa fall försummat att knyta spelet 
till etiken, hela tiden varit tvungna att ha kopplingen mellan spelet och etikerna i åtanke, men 
att spelskapandet i sig samtidigt varit en så stor del av deras arbete. 

Spelskapandet är svårt att försvara mot de elever som ansåg att det var för stort fokus på 
spel. Det påverkar dock inte skapande generellt då det är möjligt att låta de elever som inte 
vill ägna sig åt spel göra en film eller skriva en dikt. Att ”skapande” som begrepp kan 
innesluta så mycket, som märktes av vid förankringen i styrdokument i 4.4, är en styrka, men 
denna styrka är också en svaghet emedan det är mindre specifikt och därmed svårare att 
diskutera och faktiskt göra något praktiskt av. 

Vad just oviljan till grupparbete anbelangar kan spelskapande som undervisningsmetod 
faktiskt vara bra att tillämpa, för det fanns, som uppmärksammades i observationen, en elev i 
grupp 1 som valde att arbeta själv med en egen idé, och det fungerade utan problem. Att inte 
alla som ville arbeta själva gjorde det beror antagligen på att utgångspunkten för momentet 
var att eleverna skulle arbeta i grupp. Det hade möjligen varit bättre om jag som lärare 
uttryckligen hade gett eleverna möjlighet att välja själva hur de ville arbeta, även om detta 
hade gett upphov till andra problem. Det hade till exempel kunnat uppstå problem med att få 
tiden att räcka till vid handledning och redovisning om många eller alla valt att göra ett eget 
spel, så det är möjligt att ovanstående lösning i vissa fall inte vore tillämpbar. 

Många elever uppskattade momentet för att det var något nytt och annorlunda. Detta 
talar för skapande på kort sikt, men om skapande blir vanligare i skolan är det möjligt att just 
denna del av dess attraktionskraft förminskas. Det fanns även de som tyckte om momentet för 
att det berörde spel, vilket jag ser på som något som kan bestå även på lång sikt, dock låses 
skapandet då till att handla om spel. Flertalet elever tyckte att momentet var lärorikt. Även om 
vissa av dessa gav uttryck för att det var specifikt skapandet som underlättade lärandet är det 
möjligt att även andra delar av momentet åsyftades, till exempel de mer traditionella 
genomgångarna. Väldigt många elever tyckte att momentet var roligt, men även om det går att 
göra en koppling mellan detta och skapande i vissa fall går det inte att göra det generellt. 
Trots detta finns det anledning att anta att det var spelskapandet som åsyftades i och med att 
det utgjorde en stor del av momentet. Denna koppling skulle kunna göras även med lärandet 
ovan, men jag är inte benägen att göra detta då jag bedömer att lärande i mycket högre grad än 
”rolighet” går att spåra till traditionell undervisning. 

Den enligt mig intressantaste poängen att göra här är att flertalet elever, 8 närmare 
bestämt, ansåg att momentet var bra för att de fick tänka själva, vara kreativa eller arbeta 
praktiskt. Dessa begrepp är alla intimt sammankopplade med skapande, vilket innebär att 
skapandet uppskattades för vad det var. Detta anser jag vara av stor vikt, för de här 
aspekterna av skapande är inte ämnesspecifika. Det antyds alltså att skapande kan vara en 
plattform för lärande, åtminstone i teoretiska ämnen, som eleverna uppskattar, även om det är 
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viktigt att vara medveten om att det blott och endast är just en antydan. Det finns nämligen 
inte någon tydlig korrelation mellan elever som fann momentet lärorikt och de som såg på 
skapandet som något positivt. I och med att åsikter om skapande inte direkt efterfrågades 
betyder det dock inte att det inte kan finnas ett sådant samband. En arbetsmetod som inte är 
ämnesspecifik och som gillas av eleverna utgör särskilt god grund för att kunna uppfylla den 
uppmaning till att arbeta ämnesövergripande som återfinns i läroplanen. 
 
6.2 På vilket sätt medför spelskapande att eleverna uppnår målen i 
kursen? 
 
Som nämndes under 6.1 finns det ingen tydlig korrelation mellan elevernas upplevda lärande 
och deras uppskattning för skapande. Att finna nöje i någonting är dock inte ett villkor för att 
det också ska gå att lära sig, även om det enligt mig är önskvärt. 

En klar majoritet av eleverna (92 %), som nämndes i resultatet för observationen, 
uppnådde de mål i kursen som var uppsatta. De mål som eleverna skulle uppnå var: 1. Eleven 
ska visa förståelse för och kunna diskutera utifrån de etiska teorierna. 2. Eleven ska kunna 
visa respekt vid samtal med andra om etiska frågor. Jag har inte sett tecken genom 
observationen eller enkätundersökningen på att mål 2 skulle ha påverkats av skapandet, utan 
det uppfylldes främst genom uppgifter i lektion 1 i lektionsserien. Mål 1, å andra sidan, 
berördes flera gånger genom skapandet. 

Provspelandet av spel var inte direkt anslutet till skapande, men jag anser det ändå vara 
av värde att påpeka att etik och moral diskuterades i båda grupperna i anslutning till det. I 
slutet av 1L4 stannade en arbetsgrupp och diskuterade deras spelidé. Detta kan sägas vara ett 
uttryck för att spelskapandet främjat deras lärande, eftersom diskussion om deras spelidé 
också innebar diskussion om hur de tänkt få in de etiska teorierna i spelet. Därtill ställde 
arbetsgruppen även en fråga som direkt behandlade de etiska teorierna. 

Värt att nämna är att det som arbetsgrupperna gjort tvivelsutan är spelskapande enligt 
den definition på spelskapande som gavs under 4.2.2: Spelskapande är när någon med 
medveten tanke låter en idé ta form till ett regelbaserat system med ett föränderligt och 
kvantifierbart utfall, där olika utfall är tilldelade olika värden. Deltagare i systemet ska kunna 
utöva försök att påverka utfallet och vara känslomässigt bundna till utfallet. Konsekvenserna 
av systemets utfall ska vara förhandlingsbara. Alla spel innehade regler, var uttryck för en idé 
och gav möjlighet för spelarna att påverka utfallet till något som spelarna var tänkta att 
värdera på olika sätt. 

Det intressantaste för den här syftesfrågan anser jag vara de spelidéer som 
arbetsgrupperna lade fram på redovisningarna. Genom presentationen av deras spel förde 
arbetsgrupperna, även om de själva inte såg det på det sättet, ett resonemang kring de etiska 
teorierna. Redovisningarna hade på det sättet möjlighet att uppfylla mål 1. Jag tycker att 
spelidéerna om schack med fuskpoäng (1:2) och där spelarna körde tåg till ett 
koncentrationsläger (1:4) visade på ett djupare tänk kring etik och moral än vad som skulle ha 
framkommit genom traditionell undervisning, även om fokus inte uteslutande var på de etiska 
teorier vi gått igenom. Än mer spännande är det faktum att idéerna framtogs med ytterst lite 
påverkan från läraren. 

Både 1:2 och 1:4 visar på hur spelskaparen avsiktligen skalar bort delar av verkligheten 
för att accentuera en aspekt av verkligheten, som Crawford (1997) och McCloud (2005) 
beskrev. Schackspelet (1:2) är en symbol för hela samhället, men det har kokats ner till ett 
fåtal samhällsmedborgare (spelare) och ett begränsat antal regler som är blott en skugga av 
det myller av normer och lagar som återfinns i ”verkligheten”. Andra delar av verkligheten är 
också bortplockade, som familjerelationer, arbete, de flesta naturlagar osv. Genom att göra 
detta försöker spelskaparen föra fram ett budskap som stammar från dennes subjektiva 
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uppfattning om världens beskaffenhet, i det här fallet att vi bör hålla oss till pliktetiken för att 
inte dras ner i kaos. Det går även att se på spelen i fråga som Vygotskijs pivåer, som 
Strandberg (2006) beskrev i 4.2.2. Detta genom att all den teori och tanke som ligger bakom 
spelet och som spelet förhoppningsvis ger upphov till, ”svänger” kring spelets konkreta 
spelplan, pjäser och regler. 

Tågspelet (1:4) är liksom schackspelet en förenkling av verkligheten. Dess intressantaste 
poäng görs dock inte genom reglerna utan genom dess utseende. Att spelarna i spelet efter lite 
tanke kan börja dra kopplingarna mellan tåg, passagerare och Polen och då, möjligen, uppleva 
starka känslor är något som kan tillskrivas spelets utseende, för om reglerna varit desamma 
men utspelat sig i till exempel Storbritannien hade inte samma poäng kunnat göras. Detta är 
ett exempel på det Koster (2005) sa om att ett spels kärna kan vara en sak, men att uppfattning 
av det kan ändras drastiskt genom dess andra aspekter, som i det här fallet är utseendet på 
spelplanen. Det är intressant att den här arbetsgruppen även försökte göra stort bruk av en 
särskild aspekt av spel. I Juuls (2005) definition av spel ingår att spelaren är känslomässigt 
bunden till utfallet av spelet, och dessa känslor försökte arbetsgruppen inte bara göra bruk av, 
utan de försökte få hela spelets mening och spelarnas personliga mål med spelet att förändras, 
helt genom känsloaspekten. 

Drygt hälften av spelidéerna (7/12) visade att arbetsgrupperna tänkt en hel del kring de 
etiska teorierna, även om de inte alltid uppnått ett djupare budskap. Knappt hälften av 
arbetsgrupperna (5/12) bedömdes dock som endast svagt kopplade till de etiska teorierna. Det 
är möjligt att detta berodde på att både eleverna och läraren var ovana vid att arbeta på det här 
sättet, men det är också möjligt att arbetssättet helt enkelt inte passade de arbetsgrupperna. 
Under 4.2.2 antyddes det att spelskapande är bättre än spel på att vara ett uttryck för lärande. 
Jag anser att arbetsgruppernas spelidéer styrker detta påstående då jag som lärare genom de 
skapade spelen fick en inblick i arbetsgruppernas kunskaper, en inblick som jag inte kunnat få 
om de endast spelat spel. Det är förvisso så att den kunskap som jag fick inblick i inte 
nödvändigtvis var densamma kunskap som eleverna faktiskt hade. Deras faktiska kunskap kan 
mycket väl ha varit större, eller mindre med tanke på grupparbetet, än den som 
spelredovisningarna skvallrade om, men jag ser detta som ett mindre problem då alla former 
av bedömning lider av denna osäkerhetsåkomma. 

Jag kan i efterhand konstatera, som nämnts i metoddiskussionen, att viss problematik 
förekom i undersökningen på grund av frånvaro av en kontrollgrupp. Vid besvarandet av 
särskilt den här syftesfrågan kunde en kontrollgrupp ha varit upplysande. 
 
6.3 På vilket sätt påverkar spelskapande elevernas motivation inför 
skolan? 
 
I teorin är det fullt möjligt för skapande, och därmed spelskapande, att uppfylla de aspekter 
som enligt SDT är vitala för att en person ska känna motivation, då framförallt en motivation 
som bygger på så hög känsla av självbestämmande som möjligt. De tre aspekter som Ryan 
och Deci (2000) säger är viktiga i SDT (self-determination theory), den motivationsteori som 
gicks igenom i 4.3, är känsla av tillhörighet, upplevd kompetens samt att en persons 
omgivning ska stödja dennes autonomi. 

Tillhörighet var inte något som genom observationen eller enkätundersökningen söktes 
efter specifikt, men trots detta visade sig visst stöd för det i enkätundersökningen. Detta 
genom att uppskattning för läraren uttrycktes, och eftersom läraren är en nyckelperson vid 
motivation i klassrummet spelar detta stor roll. Att det gavs uttryck för att vissa uppskattade 
och vissa inte uppskattade att arbeta i grupp är också intressant ur tillhörighetsperspektivet. 
Jag bedömer att det är större chans att en elev känner tillhörighet om man trivs med att arbeta 
i sin arbetsgrupp, eller om eleven arbetar för sig själv men ändå har en socialt trygg relation 
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till lärare och klasskamrater. Av intresse är dock att en klar majoritet av eleverna tyckte att 
grupparbetet fungerat bra. 

Den otydlighet som upplevdes av många kontrar motivation ur perspektivet om upplevd 
kompetens som SDT beskriver. Detta genom att det är väldigt svårt för en person att uppleva 
sig som kompetent om hen inte känner att hen vet vad hen ska göra. Det är även möjligt att de 
som upplevde att momentet var för ytligt också hämmades på den här punkten, genom att det 
är svårt att känna sig kompetent i förhållande till en uppgift som uppfattas som för simpel för 
en. Jag kan tänka mig att motivationen i sådana situationer snarare rör sig mot amotivation än 
en känsla av högre självbestämmande. 

Stöd för autonomi-aspekten är den som tydligast knyter an till skapande. Även denna 
kan ha hämmats av den upplevda otydligheten hos många. Om läraren inte lyckas tydliggöra 
de alternativ som eleven står framför lär eleven troligen inte känna att den har fått stöd i att 
fatta egna beslut. Även här kan Ackerman och Gross (2006) användas för att påvisa att även 
för många val kan uppfattas som hämmande för autonomin. De elever som ville ha mer tid att 
arbeta med spelet kan också ha känt bristande stöd för sin autonomi då de blev tvungna att 
anpassa och avbryta sitt spelskapande på grund av läraren. De elever som uttryckte att de fick 
tänka själva och vara kreativa kan å andra sidan ha känt att de fick stöd för sin autonomi 
genom skapandemomentet. Att fem arbetsgrupper lyckades med att införliva en djupare tanke 
i deras spelidé tycker jag utgör ett indirekt bevis på att stöd för autonomi uppfyllts. 

Arbetsgrupper som uppvisade bristande motivation var bland annat en arbetsgrupp i 
grupp 2 som det gick långsammare för än de övriga arbetsgrupperna och en arbetsgrupp i 
grupp 1 som upplevdes som att den helt enkelt inte ville försöka arbeta utan försökte undvika 
att arbeta genom låtsas oförstående inför uppgiften. Enligt SDT går denna brist på motivation 
att spåra till att det brister i någon av faktorerna tillhörighet, kompetens eller stöd för 
autonomi. Brist på en känsla av tillhörighet tror jag inte var en stor faktor, eftersom jag 
upplevde att jag som lärare hade ungefär samma förhållande till alla arbetsgrupper i och med 
att jag aldrig träffat någon av eleverna förut. Det är dock möjligt att deras familjeförhållanden 
och förhållanden till klasskamraterna påverkade tillhörighetsaspekten, men det är inget som 
jag märkte av eller kan uttala mig om. 

Jag tycker det är troligare att grunden till arbetsgruppernas brist på motivation ligger i 
att de inte kände sig kompetenta inför uppgiften. Den långsamma arbetsgruppen verkade inte 
vara särskilt intresserad av spel vilket kan betyda att de kände sig stå inför en väldigt 
främmande uppgift. Den oförstående arbetsgruppen verkade vara intresserad av spel, men 
tycktes sakna vana att bemöta nya kognitiva utmaningar, vilket spelskapande i det här fallet 
verkade vara för dem. 

Det är även fullt möjligt att arbetsgrupperna inte kände att de hade stöd för autonomi. 
Återigen vill jag hänvisa till Ackerman och Gross som menade att för stor frihet kan inverka 
negativt på ens känsla av valfrihet. Särskilt i fallet med de här båda arbetsgrupperna skulle en 
väl avmätt mängd valfrihet i uppgiften behövts, för arbetsgrupperna stod ofördelaktigt till 
redan genom deras möjliga känsla av bristande kompetens. 
 
6.4 Slutdiskussion 
 
Genom ovanstående kan jag sluta mig till att det finns möjlighet för skapande att ta sig an en 
större roll som arbetsform i skolan, men att kvalitetsutveckling och mer forskning behövs. 
Eleverna verkade generellt positivt inställda till spelskapande och i de fall där de inte var det 
är det möjligt att det berodde på brister i genomförandet. 

En klar majoritet av eleverna klarade av att uppnå målen som var uppsatta för 
momentet, och den skapande aspekten i momentet verkar ha främjat måluppnåelsen för vissa. 
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Det behövs dock mer forskning för att kunna avgöra om det är möjligt för skapande att i högre 
grad än i det här fallet gynna elevers lärande. 

Viss positiv effekt för SDT:s tillhörighetsaspekt kunde ses genom att vissa elever 
uppfattade lärarens insats som positiv, men detta kunde inte spåras till spelskapandet i sig. 
Momentets skapande-aspekt visade sig ge upphov till en känsla av otydlighet som kan ha 
hämmat elevernas känsla av kompetens, men detta är inget som nödvändigtvis är en del av 
skapande i sig utan kan bero på att det var första gången som eleverna och läraren arbeta på 
det här sättet. Även stöd för autonomi tycks ha hämmats av den otydlighet som fanns i 
momentet. Det fanns dock några elever som uttryckte sig positivt om att få tänka själva, vilket 
antyder att stöd för autonomi på sina ställen uppfylldes, och detta styrks även av det faktum 
att vissa arbetsgrupper klarade av att skapa spel med djupare budskap i stort sett på egen hand. 
Det skulle dock behövas mer ingående kvalitativ forskning för att kunna dra välgrundade 
slutsatser. 
 
6.5 Fortsatt forskning 
 
Forskningens roll på det här området i dagsläget ser jag främst som kvalitetsutvecklande, inte 
som utvärderande. Därför är kvalitativa undersökningar av högre intresse just nu, enligt mig. 
Det skulle vara intressant att bedriva forskning med samma utgångspunkt som den här 
uppsatsen, men med kvalitativa intervjuer med eleverna. Kvantitativa undersökningar vore 
också av intresse i ett senare stadium, men för att det ska vara talande behöver först ett 
skapande arbetssätt etableras i ett antal skolor. 
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Bilaga 1 - Enkät 
 
Du har nu genomgått momentet Etik och moral i kursen Religionskunskap A. Här nedan 
kommer ett antal frågor som jag skulle vilja att du svarade på. Du svarar helt anonymt. 
 
 
Jag är: 
 
Man Kvinna 
 
 
Ringa in den siffra som du känner motsvarar det du känner. 1 motsvarar ”Instämmer helt” 
och 5 motsvarar ”Instämmer inte alls”. 
 
 
1. Jag har haft roligt. 
 
Instämmer helt   1   2    3   4   5   Instämmer inte alls 
 
 
2. Momentet har varit lärorikt. 
 
Instämmer helt   1   2    3   4   5   Instämmer inte alls 
 
 
3. Instruktionerna har varit tydliga. 
 
Instämmer helt   1   2    3   4   5   Instämmer inte alls 
 
 
4. Jag är nöjd med min arbetsinsats. 
 
Instämmer helt   1   2    3   4   5   Instämmer inte alls 
 
 
5. Det har fungerat bra att arbeta i grupp. 
 
Instämmer helt   1   2    3   4   5   Instämmer inte alls 
 
 
6. Läraren har förklarat de etiska teorierna på ett tydligt sätt. 
 
Instämmer helt   1   2    3   4   5   Instämmer inte alls 
 
 
Fortsättning på andra sidan 
 
 
 
 



 

 
 
Skriv fritt på följande frågor. 
 
 
7. Vad tyckte du om de spel läraren presenterade? 
 
 
 
 
 
8. Vad tyckte du om de andra gruppernas spel? 
 
 
 
 
 
9. Vad var bra med momentet? 
 
 
 
 
 
10. Vad hade kunnat vara bättre med momentet? 
 
 
 
 
 
11. 
a) Skulle du vilja arbeta på liknande sätt fler gånger? 
 
 Ja Nej 
 
b) Varför/varför inte? 
 
 
 
 
 
12. Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 – Kvalitativ analys av respondenterna på enkätundersökningen 
 
Benämningen på respondenterna är av formatet GKO där G motsvarar grupp (1 eller 2), K 
motsvarar kön (M för man, K för kvinna) och O är respondentens ordningstal i gruppen. En 
manlig elev i grupp 1 med ordningstalet 6 blir alltså 1M6, och en kvinnlig elev i grupp 2 med 
ordningstalet 14 blir 2K14. Jag kommer inte att göra en analys utifrån genus, men jag ser det 
som relevant att delge information om kön för att möjliggöra för läsaren själv att avgöra om 
jag låtit analysen påverkas av för mig omedvetna fördomar. När jag gör en tolkning av slaget 
”allmänt instämmande” menas det att eleven på samtliga attitydfrågor, om inte annat anges, 
svarat 1 eller 2, det vill säga mot det instämmande spektrumet på den femgradiga skalan. 
Samma gäller för ”allmänt icke instämmande” fast då åsyftande svar mot det icke 
instämmande spektrumet, det vill säga 4 och 5. Ordet ”neutralt” används för att visa att en 
attitydfråga markerats 3. 
 
Grupp 1 
 
Respondent 1M1 
Ville arbeta på liknande sätt fler gånger med den vaga motiveringen: ”Lärorikt”. Att eleven 
samtidigt ställde sig som endast neutral i attitydfrågan om denne tyckte att momentet var 
lärorikt går att tolka både som att eleven skrev något bara för att skriva något, men det är även 
fullt möjligt att eleven uppfattar skolan i allmänhet som mindre lärorik men att det här 
momentet var relativt bra på det området. Han sa sig även tycka att det var bra att han fått lära 
sig om etik och moral. 
 
Respondent 1M2 
Elevens svar på de öppna frågorna var av upprepande slag och sa väldigt lite. Eleven sa sig 
inte vilja arbeta på liknande sätt fler gånger vilket styrks av hans oengagerade svar på 
enkäten. Han markerade att han inte känt att momentet varit lärorikt eller roligt. Det som han 
markerade på ett positivt sätt var hans egen arbetsinsats och att läraren förklarade de etiska 
teorierna på ett tydligt sätt. 
 
Respondent 1M3 
Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger då han tyckte att det ”funkade bra”. Han tyckte 
det var lätt att hänga med samt att det var bra att ”[…] vi alltid gick igenom vad vi snackade 
om veckan innan”. Svarade instämmande på alla attitydfrågor, med lite lägre på frågorna om 
rolighet och grupparbete. 
 
Respondent 1M4 
Eleven var positiv till att arbeta på liknande sätt fler gånger, uppenbarligen för att spel var 
inblandat. Han uttalade sig positivt om spelskapandets inblandning på flera ställen. Han tyckte 
det var bra med spel för att ”[d]et var lite annorlunda än att bara läsa och svara på frågor”. 
Eleven efterfrågade även mer tid för att hålla på med spelet. 
 
Respondent 1M5 
Ville arbeta på liknande sätt fler gånger för att det var ”väll [sic] kul”. Eleven tyckte dock att 
den lektionstid de ägnat med spelen kunde ha varit bättre, vilket jag tolkar som att mer 
tydlighet behövdes eftersom eleven markerat attitydfrågan om instruktionernas tydlighet 
närmare icke instämmande. 
 
 



 

Respondent 1M6 
Eleven ville inte arbeta på liknande sätt fler gånger. Han tyckte att spel var svårt att bygga 
upp. Han tyckte inte heller att instruktionerna (kring det provspelade spelet, tolkar jag det 
som) varit tydliga. 
 
Respondent 1M7 
Eleven ville inte arbeta på liknande sätt fler gånger med motiveringen: ”För flummigt”. 
Känslan av flum var något som återgavs flera gånger. 
 
Respondent 1M8 
Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger, då ”[d]et var kul och läraren var bra”. Eleven 
ville ha fler exempel, vilket kan tolkas som antingen fler exempel på hur det går att göra ett 
spel om etik och moral eller som fler exempel på etiska dilemman. Han svarade allmänt 
instämmande på attitydfrågorna. 
 
Respondent 1M9 
Eleven tyckte att ”[a]llt” var bra och ville arbeta på liknande sätt fler gånger. Då eleven i de 
graderade frågorna antingen markerat neutralt eller mot icke instämmande tolkar jag 
påståendet att allt skulle vara bra som svagare, men med tanke på att han ändå ville arbeta på 
liknande sätt fler gånger bör det inte reduceras helt. 
 
Respondent 1M10 
Ville inte arbeta på liknande sätt fler gånger men verkade inte ha något emot spelskapandet i 
sig utan snarare den del av momentet där jag hade individuella samtal med alla elever, för 
dessa uppfattades som ”[o]effektiva”. Verkade annars tycka att det var roligt och tydligt och 
uppskattade speldelen. 
 
Respondent 1M11 
Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger men efterfrågade mer djup, vilket kan tolkas 
antingen som att spelen i sig skulle ha mer djup eller att vi skulle gått djupare in i etiken. 
 
Respondent 1M12 
Eleven besvarade endast en av de öppna frågorna och det gav inget matnyttigt. Han sa sig 
dock vilja arbeta på liknande sätt fler gånger vilket styrks av hans allmänt instämmande 
markeringar på attitydfrågorna (förutom attitydfrågan om hur lärorikt momentet varit, där han 
ställde sig neutral). 
 
Respondent 1M13 
Ville arbeta på liknande sätt fler gånger med motiveringen: ”Var inte jobbigt att göra”. Eleven 
efterfrågade mer tydlighet kring vad det var tänkt att de skulle göra. Han var allmänt 
instämmande i attitydfrågorna. 
 
Respondent 1M14 
Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger men motiverade inte direkt varför. Han sa sig 
dock uppskatta ”[a]tt få ha många egna idéer” vilket kan vara en anledning. Eleven tyckte det 
fungerat bra att arbeta i grupp men utöver det ställde han sig antingen som neutral eller icke 
instämmande i attitydfrågorna. 
 
 
 



 

Respondent 1M15 
Eleven uppskattade att ”[m]an tog till vara på vårat intresse”, underförstått spel, och ville av 
den anledningen arbeta på liknande sätt fler gånger. Han noterade att det var ett ”udda sätt att 
lära ut etik och moral” men i en positiv anda. Ställde sig neutral till om momentet varit roligt, 
men allmänt instämmande i alla andra attitydfrågor. 
 
Respondent 1M16 
Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger, troligen för att det uppfattades som ett 
”[r]oligt moment, något utöver det vanliga. Även mycket trevlig lärare”. Han uppskattade 
även att de fick arbeta i grupp och vara kreativa. Fler lektioner efterfrågades för att hålla på 
med spelet. Ställde sig neutral i attitydfrågan om dennes arbetsinsats, men var allmänt 
instämmande i de övriga frågorna. 
 
Respondent 1M17 
Ville inte arbeta på liknande sätt fler gånger med motivationen: ”tycker inte om sånt arbete”. 
Detta tolkar jag dels som grupparbete, då denne enligt en attitydfråga inte tyckte att det 
fungerade bra, dels som spelarbetet då eleven tyckte att ”det var lärorikt, men hade kunnat 
vara mer tydlig med vad han [läraren] ville ha i spelet ibland”. 
 
Respondent 1M18 
Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger då han uppfattade momentet som roligt och att 
han lärde sig fort. Han markerade sig dock som neutral på attitydfrågan om han tyckte att 
momentet var lärorikt. Detta tolkar jag som att han även om han kände att han lärde sig fort 
inte därmed också lärt sig mycket. Denna tolkning styrks ytterligare av att han efterfrågade 
fler genomgångar. Eleven uppskattade även att få arbeta i grupp. Förutom attitydfrågan om 
instruktionernas tydlighet och om hur lärorikt momentet var, som båda besvarades neutralt, 
var eleven allmänt instämmande, och då särskilt till grupparbetet. 
 
Respondent 1M19 
Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger då han uppfattade momentet som roligt och 
lärorikt, vilket det också gavs uppfattning om i både attitydfrågorna och de öppna frågorna. I 
attitydfrågorna instämde eleven helt i alla påståenden utom den om hans egen arbetsinsats, 
svarade neutralt, och om grupparbetet, svarade snäppet under helt instämmande. Detta tolkar 
jag som att eleven uppfattade att det som gick sämre i momentet, om denne tyckte att något 
sådant fanns, berodde på brister hos honom själv eller hos arbetsgruppen. 
 
Respondent 1M20 
Ville arbete på liknande sätt fler gånger då han uppfattade momentet som roligt, något som 
svaret på attitydfrågan om samma sak bekräftade. Eleven tyckte om att få tänka själv men 
tyckte att mindre grupper skulle ha kunnat leda till mindre flum. Eleven instämde helt i 
attitydfrågan om dennes egen arbetsinsats och gav attitydfrågan om grupparbetet snäppet 
under helt instämmande. Denna marginella skillnad tolkar jag som en reflektion och en 
stärkning av elevens uttalande om det egna tänkandet och dennes efterfråga på mindre 
grupper. 
 
Grupp 2 
 
Respondent 2M1 
Tyckte att momentet var intressant men ville gärna ha mer blandad examination, inte bara 
fokus på att göra ett spel. Eleven sa sig, genom attitydfrågorna, haft roligt och tyckte att 



 

momentet varit lärorikt. Eleven uttalade sig inte om huruvida den ville arbeta på liknande sätt 
fler gånger. 
 
Respondent 2M2 
Tyckte momentet var intressant men hade velat ha något mer inblandat i momentet, ”något 
visuellt som tex en film”. Ville arbeta på liknande sätt fler gånger eftersom det var 
”annorlunda och roligt”, och detta styrktes till viss del av att han svarade instämmande på 
attitydfrågan om respondenten haft roligt. 
 
Respondent 2M3 
Ansåg att han genom momentet lärde sig det som behövdes angående etik och moral. Hade 
gärna sett att det varit färre genomgångar, lite friare lektioner. Detta tolkar jag som att eleven 
ville ha mer diskussioner eller aktiviteter kring etiska frågor. Eleven gav uttryck av att tycka 
att spelmomentet var lite förvirrande. Eleven var inte intresserad av att arbeta på liknande sätt 
fler gånger med motiveringen att han ville arbeta på ett friare sätt. 
 
Respondent 2M4 
Ställde sig tveksam till momentet i sin helhet och svarade ”Kanske” på om han ville arbeta på 
liknande sätt fler gånger. Orsaker till tveksamheten verkar vara att eleven uppfattade 
momentet som långsamt och ville ha det mer ” […] spännande och intensivt”. Elevens 
tveksamhet som uttryckt i de öppna frågorna kunde även skönjas i attitydfrågorna där eleven 
var allmänt icke instämmande förutom på frågan om denne haft roligt som han ställde sig 
neutralt till. 
 
Respondent 2M5 
Tyckte att han lärt sig de etiska teorierna och att idén var rolig. Visade uppskattning för 
genomgångarna. Hade dock gärna velat göra ett individuellt arbete också. Säger sig vara en 
person som föredrar att arbeta individuellt. Jag tolkade hans svar på frågan om han ville 
arbeta på liknande sätt fler gånger som ett ”Kanske”. Jag tycker det är tydligt att det som drog 
ner momentet för den här eleven var grupparbetet, både genom hans svar på de öppna 
frågorna och genom att hans attitydfrågor markerats med allmänt instämmande, utom frågan 
om grupparbete som markerats neutralt. 
 
Respondent 2M6 
Tyckte inte om momentet. Kände inte att det var roligt eller att det gav något. Beskriver 
momentet som ”[t]råkigt och jobbigt” vilket styrktes av att han svarade icke instämmande på 
frågan om det var roligt. Påpekade att det fanns variation men det framgår att det inte hjälpte. 
Markerade dock att denne ansåg att grupparbetet fungerat bra. Ville inte arbeta på liknande 
sätt fler gånger. 
 
Respondent 2M7 
Tyckte att momentet var svårt att förstå och att det var tråkigt. Ansåg att det skulle gå att 
förbättra momentet genom att göra ”[…] något annat än ett spel”. Detta tolkar jag som ett 
starkt uttryck för att denne vände sig emot spelskapandet i momentet. Det faktum att han 
markerade attitydfrågorna om hur roligt han har haft det och hur lärorikt han tyckte det var 
som snäppet under ”Instämmer inte alls” antyder dock att han inte är så negativ som han ger 
uttryck för i de öppna frågorna. Det är dock fortfarande klart att han inte vill arbeta på 
liknande sätt fler gånger. 
 
 



 

Respondent 2K8 
Tyckte det var roligt att få göra ett spel, men ansåg att det gått att göra ”saker mer avancerat”. 
Samtidigt ansåg eleven att instruktionerna inte varit så tydliga. Jag tolkar detta som att denne 
efterfrågade tydligare instruktioner för att kunna nå en mer avancerad nivå. Ville arbeta på 
liknande sätt fler gånger. 
 
 
Respondent 2K9 
Allmänt instämmande. Tyckte att det var ”[…] roligt att lära sig när man involverar kreativitet 
som i det här fallet var att tillverka ett spel”, vilket styrktes av att eleven svarade instämmande 
på frågorna om hur roligt denne haft och hur lärorikt denne tyckt det varit. Ville arbeta på 
liknande sätt fler gånger. 
 
Respondent 2K10 
Tyckte det var ”[r]oligt, lärorikt, träna på samarbete” och ville arbeta på liknande sätt fler 
gånger. Allmänt instämmande. Gav genom attitydfrågorna och frågan om de spel läraren 
presenterade uttryck för att det som kunde ha dragit ner momentet var otydlighet kring 
instruktioner och förklaringar. 
 
Respondent 2K11 
Tyckte om att arbeta på ett annorlunda sätt men ville inte att det skulle bli för ofta. Tyckte 
också att det var ”[…] lite väl ytligt, kanske hade man kunnat fördjupa sig mer”. Allmänt 
instämmande förutom på attitydfrågan om hur lärorikt momentet varit där eleven ställde sig 
neutral. Detta styrker elevens efterfrågan på mer djup. Jag tolkar hennes svar på frågan om 
hon vill arbeta på liknande sätt fler gånger som ”Kanske”. 
 
Respondent 2K12 
Ville arbeta på liknande sätt fler gånger då det är ”[…] tröttsamt att alltid jobba på liknande 
sätt, jag lär mig lättare om jag blir stimulerad och får använda kunskapen mer praktiskt”. Hon 
tyckte att hon lärt sig bättre ”[…] än om det varit som vanligt”. Hon hade även velat gå in 
djupare i momentet, ett uttalande som styrks av att hon ställde sig neutralt i frågan om hur 
lärorikt momentet var. I övrigt var hon allmänt instämmande. 
 
Respondent 2K13 
Tyckte att det ”[…] var ett intressant sätt att jobba med etikerna”. Vill arbeta på liknande sätt 
fler gånger och tror att det går att vidareutveckla sättet att arbeta på, vilket jag tolkar som en 
uppmaning till att få in mer djup i arbetet. Hon var allmänt instämmande förutom i frågorna 
om hon haft roligt och om instruktionernas tydlighet där hon ställde sig neutral. Det senare 
styrker en önskan hon gjorde uttryck för, att spelreglerna skulle ha varit tydligare i spelet de 
provspelade. 
 
Respondent 2K14 
Tyckte att hon ”[…] lärde sig bra om allt. Nytt och spännande”. Ville arbeta på liknande sätt 
fler gånger, och trodde att det ”[…] skulle vara en bra lärometod” om ”[…] det skulle 
förklaras lättare”. Detta motsägs lite av att hon markerade snäppet under ”Instämmer helt” på 
attitydfrågan om hon tyckte att instruktionerna varit tydliga. Det är möjligt att svaren på 
attitydfrågorna blivit spegelvända på grund av missförstånd. Om så var fallet skulle svaret på 
attitydfrågan om instruktionerna stämt bättre överens med svaret på de öppna frågorna medan 
inga oegentligheter skulle uppstått mellan de övriga attitydfrågorna och de öppna frågorna. 
Eleven tyckte vidare att det hade varit roligare om de hade fått tid att spela varandras spel. 



 

 
Respondent 2K15 
Markerade alla graderade frågor (däribland påståendet ”Instruktionerna har varit tydliga”) 
som ”Instämmer helt”, men motsäger sig lite då hon samtidigt ger en kommentar som jag 
tolkar som att hon ville ha tydligare instruktioner till spelet. Detta påvisar viss oreflektion vid 
de graderade frågorna. Hon ville dock arbeta på liknande sätt fler gånger med motivationen 
”För att det alltid är kul att diskutera samt att blanda praktiskt & teoretiskt arbete”. 
 
Respondent 2K16 
Allmänt instämmande. Tyckte om att de fick möjlighet att tänka själva och ansåg att det var 
”[…] lagom uppstyrt”. Gillade även diskussionerna. Ville arbeta på liknande sätt fler gånger 
med motivationen ”Kul sätt att variera så det passar alla med både genomgångar, diskussioner 
och praktiskt skapande/tänkande”. 
 
Respondent 2K17 
Tycker att momentet var bra men hade uppskattat ett ”[s]nabbare tempo”. Ansåg att det som 
var bra med momentet var att få ”[…] sätta in olika slags etiker i vardagliga situationer och 
reflektera över dem genom att spela spel”. Ville arbeta på liknande sätt fler gånger om det 
skedde under kortare tid. Det är intressant att eleven i attitydfrågorna svarade snäppet under 
”Instämmer helt” på frågan om det var roligt, men endast neutralt på om det var lärorikt och 
allmänt icke instämmande på de övriga attitydfrågorna. Det är möjligt att eleven missförstått 
hur hon skulle fylla i attitydfrågorna och därmed spegelvänt sina svar. Tolkningen av de 
öppna frågorna kan dock bestå oavsett detta. 
 
Respondent 2K18 
Tyckte instruktioner skulle behövt vara tydligare och att spelet som provspelades var för 
komplicerat. Ställde sig neutral i en attitydfråga till huruvida momentet var lärorikt och 
svarade snäppet under ”Instämmer helt” angående om det var roligt, men ansåg även att ”[d]et 
var kul samtidigt som man lärde sig”. Jag tolkar detta som att momentet i sin helhet var 
neutralt vad lärande och rolighet anbelangar, men att det fanns aspekter av momentet som 
eleven var mer positivt inställd till. Eleven ville arbeta på liknande sätt fler gånger. 
 
Respondent 2K19 
Tyckte om att de fick vara kreativa. Tyckte dock att momentet varit bättre om de fått spela de 
egna spelen. Säger att hon kanske vill arbeta på liknande sätt fler gånger, med en kommentar: 
”Beror på vad momentet handlar om, det kanske inte passar till allt”. Detta uttalande styrks av 
att hon ställer sig neutral i attitydfrågan om hur lärorikt momentet var. 
 
Respondent 2K20 
Ville arbeta på liknande sätt fler gånger med motiveringen att det är ”[…] ett bra sätt att lära 
sig på”. Eleven i fråga uttrycker även att hon tycker att ”spel är kul!”. Jag tolkar detta som att 
anledningen till att hon vill arbeta på liknande sätt fler gånger inte bara är en fråga om 
lärande, utan även om att hon tycker att det är roligt. Detta styrks av att hon svarade snäppet 
under ”Instämmer helt” på attitydfrågorna om hon haft roligt och om momentet varit lärorikt. 
 
Respondent 2K21 
På frågan om vad som var bra med momentet svarade eleven ”intressant avsnitt” men övriga 
svar var väldigt tveksamma till momentet så jag tolkar detta som något som bara skrevs för att 
skriva något. Eleven ansåg att momentet var stelt och otydligt och tyckte det var svårt att 
hänga med. Ville inte arbeta på liknande sätt fler gånger men sa samtidigt ”[…] kanske om 



 

det varit tydligare”. Detta styrktes av att hon var allmänt icke instämmande i attitydfrågorna 
som handlade om hur roligt hon haft det, hur lärorikt momentet varit och om instruktionerna 
varit tydliga. 
 
Respondent 2K22 
Allmänt instämmande. Tyckte att ”allt” var bra med momentet, vilket kan tolkas som ett slött 
svar, men ett som jag tolkar åt det positiva hållet. Hon hade velat ha mer tid för att göra 
färdigt spelet och tyckte att det var roligt och lätt arbete. Eleven ville arbeta på liknande sätt 
fler gånger. 
 
Respondent 2K23 
Tyckte om diskussionerna och att de istället för att skriva prov fick göra ett spel. Ville arbeta 
på liknande sätt fler gånger för att det var roligt. Allmänt instämmande. 
 
Respondent 2K24 
Tyckte att det var bra att de fick arbete i grupp. Eleven tyckte i övrigt att momentet var 
krångligt, och enligt attitydfrågorna att instruktionerna var otydliga och att genomgångarna av 
de etiska teorierna var otydliga. Trots detta säger eleven genom en attitydfråga att momentet 
varit lärorikt och vill arbeta på liknande sätt fler gånger eftersom ”[d]et var kul när man 
förstod”. Detta tolkar jag som att eleven under momentets gång fått en väldigt positiv aha-
upplevelse som gjorde den positivt inställd till momentet. 
 
Respondent 2K25 
Tyckte att det var ett ”[…] roligt och annorlunda arbetssätt”. Ville ha tydligare instruktioner 
för det spel som de fick provspela, men var trots detta allmänt instämmande i attitydfrågorna. 
Ville arbeta på liknande sätt fler gånger då denne tyckte det var ett ”[b]ra sätt att lära sig på”. 
 
Respondent 2K26 
Jag tolkar elevens svar på frågan om hon vill arbeta på liknande sätt fler gånger som ett 
”Kanske”. Hon tyckte det var kul och annorlunda men ”[…] inget direkt för mig”. På frågan 
om vad som kunnat vara bättre med momentet skrev eleven: ”Lite moral också på något sätt”, 
vilket jag tolkar som en efterfrågan på fler öppna diskussioner kring moraliska dilemman. 
Hon tyckte att det som var positivt med momentet var att de fick göra ett spel. Hon var 
allmänt instämmande förutom på attitydfrågan om hon haft roligt till vilken hon ställde sig 
neutral. 


