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Abstract: 

 
In the survey Unga & Medier initiated by Statens medieråd 2017, 3000 teenagers 
were asked about their gaming habits. The survey was made in collaboration 
with SCB (Statistiska Centralbyrån) and it is the most extensive examination of its 
kind ever produced in Sweden. It showed that 50% of the participating boys 
played more than three hours per day at the age of 16. At the same time, students’ 
results in school are sinking in general, especially the writing ability. Skolverket 
(2015) deems that the combination of inner and outer motivation has the biggest 
effect on students’ ability to successfully solve a task. The study presents the 
difficulties of altering the precieved motivation of the students’ and the complexity 
of using self-report questionnaires as a messurement tool. The aim of this study is 
to investigate how D’Angelos model of progymnasmata in combination with 
gamification can affect students’ motivation to produce written texts. Two 
methods were used. First; self assessment and second; a material based on one 
step of the antique instrument progymnasmata, the fable, which was created and 
tested with two groups of students, where one of the groups had a thematic based 
on gamification. The results proved, although the participation was low, that the 
quantity of written data was improved while the motivation was unaffected.  In 
conclusion, the study did not have an effect the way it was expected to do, 
although this has been taken in consideration while potraying the complexity of 
motivation as a concept.  
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1. INLEDNING 
 

         “Jag kan inte skriva.”         ”Varför måste vi skriva?” 

 

                                        “Jag hatar att skriva!”          

 
1.1 Bakgrund 
Dessa kommentarer är för oss som undervisar inom ämnet svenska, och säkert inom andra 

ämnen också, återkommande och hörs allt mer frekvent. Vi märker att allt fler elever, som 

trots att de kan uttrycka sig muntligt, har gott ordförråd och behärskar det svenska 

språkets uppbyggnad, har svårt att producera skriven text. Skolverket (2015) menar att en 

kombination av inre respektive yttre motivation hos elever är en förutsättning för att 

kunna lösa en uppgift framgångsrikt, är det så enkelt att förklara elevernas ovilja till att 

skriva längre texter? Beror det enbart på motivationen?  

 

Statens medieråd presenterade 2017 (Ungar & Medier 2017: 29) en omfattande 

undersökning som visade att hälften av pojkarna som deltog i undersökningen spelade 

mer än 3 timmar/dag vid 16 års ålder. Undersökningen som är den största och mest 

omfattande undersökning om ungdomars medieanvändning som gjorts i Sverige utfördes i 

samarbete med SCB (Statistiska Centralbyrån). Drygt 3000 ungdomar mellan 13 och 18 år 

deltog i studien. Inte sällan hörs kommentarer som att ”dagens ungdom vill att allt ska gå 

så fort, de orkar inte vänta på resultat”. Palmquist (Palmquist, 2018: 68) menar att detta är 

en myt och hänvisar till spelforskaren Jane McGonigal (2011) som forskat om ett av 

2000-talets populäraste spel; World of Warcraft. För att nå högsta nivå i spelet krävs det i 

snitt 500 timmar speltid. Detta motsvarar 62 arbetsdagar, det vill säga tre månader 

heltidsarbete. Adam Palmquist hänvisar i Ett spelifierat klassrum till både Vygotskij och 

Dewey som intresserade sig för hur spel kan främja lärande (2018: 12). Då vi ser att 

motivationen hos eleverna i allmänhet sviktar, och i synnerhet när det gäller skrivande, 

samtidigt som intresset för spelande ökar, vill vi undersöka om dessa två element går att 

kombinera. Kan vi vända trenden med sjunkande resultat till ökad motivation och 

måluppfyllelse? 

 

Det problem som vi har valt att fokusera på är på intet sätt nytt men ändock unikt i sitt 

slag. För att studien skulle vara möjlig att genomföra och rymmas inom ramen för en 

kandidatuppsats valde vi att skriva tillsammans. Under de år som vi har arbetat inom 

skolan, 7 respektive 8 år har vi sett en markant ökning av spelandet. Detta märks 

framförallt på elevernas samtalsämnen men till stor del ser vi elever som använder raster 

till att spela. Det händer ofta att elever har svårt att slita sig från spelandet och gå till 

lektionen, ibland kan spel även förekomma under lektionstid. En tanke hos oss båda har 

varit att på något sätt få eleverna intresserade och motiverade inför lektionsuppgifter då vi 

ser att eleverna uppvisar detta för spelande. Detta examensarbete handlar om spelifierad 

undervisning i kombination med den antika modellen progymnasmata för 

uppsatsskrivning. Dessa två begrepp behandlas genom att dels utredas och förklaras men 

har också testats i två olika elevgrupper i årskurs 8. Vårt fokusområde är spelvana 

tonåringar som är svåra att motivera till skrivande. Kan vi på något sätt använda 

tonåringars spelintresse och spelvärldens motivationsstrategier för skrivande?  
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1.1.1 Tidigare forskning  
Det finns flertalet avhandlingar som behandlar skriftliga framställningar och den 

komplexitet som existerar i att undervisa och få elever att utveckla sin skriftliga förmåga. 

Dessa avhandlingar tenderar att utföra kvalitativa studier där undervisande lärare delar 

med sig av sina erfarenheter, som sedan kombineras med litteratur och ibland empiri, där 

fokus oftast ligger på pedagogernas tankar, deras arbetssätt och känslor som ligger till 

grund för deras undervisning. Det är svårt att hitta studier som fokuserar på ett praktiskt 

pedagogisk verktyg som sedan appliceras i undervisning och utvärderas av medverkande 

elever, än mindre med antika pedagogiska verktyg så som progymnasmata eller ens delar 

ur den. Vår erfarenhet är att eleverna som deltagit i studien har en stark vokabulär, vilket 

syns i dialoger, diskussioner och muntliga framställningar, men tyvärr inte i skriftliga 

framställningar. Därför presenteras nedan teorier som bekräftat progymnasmata som 

metod, istället för tidigare forskning som inte riktigt följer vår studies syfte, struktur eller 

tillvägagångssätt.      

 

Säljö (2000: 11ff) påtalar i sin bok Lärande i praktiken att det finns ett konstant intresse 

för lärande i moderna västerländska samhällen. Social samt ekonomisk utveckling tolkas 

som viktiga parametrar för att förbättra levnadsvillkoren, vilket tyder på att studier som 

den vi utför är legitim då den syftar till att förstå problematiken i elevernas sjunkande 

resultat beträffande deras skriftliga framställningar. Säljö (2000) påtalar en syn på 

kunskapsutveckling där det beskrivs att detta sker i ett kulturellt sammanhang där 

kommunikation är en förutsättning för just kunskapsutveckling (a.a.:36f). Vidare menar 

Säljö (a.a.:37) att individens motivation grundas i tanken om lärandet i den uppgift som 

utförs, något som legitimerar ämnesvalet med testgruppen i denna studie där ett spel som 

alla elever känner till valts ut i ett försök att anamma den sociokulturella miljön eleverna 

befinner sig i. Hjärnforskaren Nutley (2019)  med inriktning inom kognitiv 

neurovetenskap, beskriver förutsättning för en kunskapsutveckling i tre steg, 

uppmärksamhet, tanke och lagring, där processen beskriver hur information omvandlas 

till kunskap (Nutley, 2019: 76ff). Nutley menar på att steg ett handlar om att rikta 

uppmärksamheten gentemot den information som presenteras, steg två handlar om att 

bearbeta informationen i arbetsminnet, där det tredje steget handlar om att repetera de två 

första stegen upprepade tillfällen för att låta informationen lagras i långtidsminnet 

(a.a.:79). Tredje stegets betydelse kan uteslutas när den nya presenterade informationen 

kan associeras till tidigare information och kunskaper som finns lagrade i individens 

långtidsminne (a.a.:79), något som tyder på att denna studies ämnesval i arbetet med 

eleverna kan ge en förutsättning i att underlätta den kunskapsutveckling som eftersträvas 

för att nå högre resultat beträffande elevernas skriftliga framställningar men också deras 

upplevda motivation.    

 

1.1.2 Kunskapstillskott 
Denna studie har bland annat haft som ambition att se en ökning i elevernas upplevda 

motivation bekräftande skrivuppgifter, detta genom att skapa ett pedagogiskt verktyg, en 

metod som kombinerar progymnasmata och spelifiering. Pedagogiska verktyget har visat 

sig vara en metod som ökar på elevernas kvantitet i skriftlig framställning, men inte visat 

på en förändring beträffande elevernas upplevda motivation. Under avsnittet motivation 

beskrivs flertalet teorier som kan ligga till grund för att förstå hur komplext begreppet 

motivation och en ökning av denna kan vara, därav bör denna studie ses som ett 

komplement och en uppmaning till att arbeta med metodutveckling, då progymnasmata 

bör utforskas, utvecklas och has i beaktning, då metoden visat sig vara effektiv eftersom 

elevernas skrift ökat i mängd. Att mängden ökar kan för utomstående ses som banalt, men 
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inom skolans värld är detta högst väsentligt då det finns ett upplevt motstånd gentemot att 

skriva längre texter. Därför kan denna studie agera som ett bidrag till diskussioner 

beträffande elevers förmågor att skriva texter, samt även ett förslag på en metod som är 

värd att arbeta vidare med.   

 

 
1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka om och hur spelifiering i kombination med den 

antika modellen för uppsatsskrivning progymnasmata, kan öka spelvana elevers 

motivation till skrivande samt om det går att se en förändring i elevernas skriftliga 

framställningar. Våra frågeställningar är: 

 

Hur påverkar ett speldidaktiskt upplägg spelvana elevers motivation till skrivande? 

 

På vilket sätt påverkas elevernas skriftliga kvalitet och kvantitet genom ett speldidaktiskt 

upplägg av skrivundervisningen?  

 

 

1.3 Begrepp 
Nedan följer väsentliga begrepp som är viktiga att definiera, i ett försök att tydliggöra 

studien och det verktyg som använts med eleverna. 

  

1.3.1 Gamification/spelifiering 
 

Gamification is the ideal process for creating engaging learning environments (Kapp, 2012).  

 

I inledningen till The gamification of learning and instruction menar Kapp (2012) att 

spelandet är här, och det har kommit för att stanna. Därför menar Kapp att konceptet 

gamification, svenskt översatt till spelifiering, således bör ingå i varje lärares 

verktygslåda. För att förklara vad gamification är behöver vi inledningsvis titta på vad det 

inte är. En vanlig, men felaktig, uppfattning om gamification inom undervisning handlar 

om att eleverna ska spela. Att det kretsar kring poäng, medaljer och att det kräver digital 

teknik. Denna tolkning slår Palmquist (2018: 18) hål på i Ett spelifierat klassrum. Istället 

menar han att gamification innebär att förstå hur speltänk kan engagera eleverna. Det 

handlar alltså om att öka elevers motivation genom att använda sig av element från 

spelvärlden. Palmquist hänvisar till Muntean (2011) som har visat att spelifiering har en 

positiv inverkan på människors motivation då uppgifter uppfattats som komplexa och 

svåra att lösa (Palmquist a.a.: 18). Samtidigt får inte eleverna uppfatta uppgifter som 

omöjliga och istället få dem att ge upp.  

 

Det finns många exempel på spelifiering i vår omvärld. Scouternas märken, soldaters 

medaljer och diverse medlemskap i butiker och kundklubbar. Företag använder 

spelifiering för att mana anställda till att prestera och få kunder att spendera pengar. 

Exempel på storföretag som använder sig av gamification är Volvo och SAS (a.a.: 18ff). 

Ett företag som verkligen tagit fasta på scoutkåren och arméns medaljsystem är 

träningsappen Runkeeper och detta har gjort att de nu kan stoltsera med ca 40 miljoner 

unika användare världen över. Runkeeper använder sig av flera element inom 

gamification. Målsättningen bestäms av användaren själv och appen hjälper till att 

motivera användaren att nå sitt mål. Användaren kan via statisk och återkoppling följa sin 
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utveckling och belönas vid varje uppfyllt delmål (a.a.: 18ff). Just återkoppling är en av 

grunderna till hela konceptet gamification. Det kan exempelvis handla om att applicera 

poängsystem, möjlighet att klättra till högre nivåer eller användning av karaktärer. Det 

behöver inte handla om avancerade spel utan det rör sig snarare om att trigga användaren 

till att vilja fortsätta att lära sig. Gamification är ett verktyg för att fördjupa och befästa 

lärande. 

 

Palmquist (a.a.: 70ff) använder sig av två nyckelbegrepp för att stimulera speldeltagarna; 

återkopplingsslingor och progressionstrappor. Dessa element är helt avgörande för att den 

spelifierade undervisningen ska bära frukt menar Palmquist (ibid.). 

Återkopplingsslingorna kan härledas till beteendeanalys och teorin om operant inlärning. 

Meningen är att återkopplingen ska avgöra om handlingen har positiv eller negativ effekt, 

det vill säga om eleven är på rätt väg eller ej. Om eleven istället är fel ute ska 

återkopplingsslingorna reglera riktningen och få eleven på rätt bana. Progressionstrappan 

har flera syften men intentionen är att den ska motverka att eleven inte ska tappa intresset 

utan ständigt ha en lämplig och personligt anpassad utmaning. Svårighetsgraden ska 

ständigt öka men i passande tempo. Progressionstrappan består av fyra steg; 

identifikation, introduktion, konstruktion och bemästrande. Identifikationen är då eleverna 

först möts av materialet och är en avgörande faktor eftersom elevernas intresse bör väckas 

samt att de känner att ämnet är meningsfullt. När intresset har väckts kommer nästa steg 

som är introduktionsdelen. Här får eleverna bekanta sig med ramarna för materialet, det 

vill säga regler, vilka verktyg som ska användas samt vilka målsättningar som arbetet har. 

Nästa steg i progressionstrappan är konstruktion och syftar till elevernas 

kunskapsbyggande. Palmquist (a.a.: 75) liknar detta steg vid ett katedralbygge och menar 

att varje steg behövs för att kunna bygga, hoppar man exempelvis över grunden kan inte 

bygget lyckas. Slutligen kommer vi till det sista och avgörande steget i 

progressionstrappan; bemästrandet. För att nå denna nivå måste eleven använda sig av de 

tidigare stegen i progressionstrappan. I och med detta steg är alla delar i området 

genomförda och kunskaperna ska testas. Detta steg kan även kallas slutspelet (Palmquist 

a.a.: 78).  

 

1.3.2 Progymnasmata 
Det grekiska ordet progymnasma översätts ordagrant ’förberedande träning’ men i pluralis 

(progymnasmata) åsyftas en rad övningar i främst retorik (Hansson 2003: 9). Först ut att 

använda sig av denna modell var grekerna men progymnasmata praktiserades senare även 

i Rom (a.a.: 9). Under 300-talet e.Kr. nedtecknades grunderna av Afthonios av Antiochia 

och denna övningsbok kom att lägga grunden för den västerländska utbildningen i talande 

och skrivande (Eriksson, 2002: 13). D’angelo (1999: 1ff) menar att progymnasmata är en 

antik pedagogisk modell, baserad på retorik med syfte att utbilda och utveckla muntliga 

och skriftliga förmågor där studenterna ska förberedas inför livet utanför 

utbildningsväsendet. Progymnasmata följer en tydlig struktur med fokus på progression, 

där svårighetsgraden ökar strukturellt och successivt (a.a.: 1ff). Progymnasmata delas in i 

olika steg som eleven bör bemästra, antalet steg och dess ordning varierar beroende på 

vilka skrifter och teorier som tolkas (a.a.: 12ff). I detta arbete har det valts att tolka 

progymnasmata utefter strukturen som D’angelo förespråkar, där den definieras utefter 

tolv steg. Det tredje steget, fabeln, har legat till grund för utformningen av pedagogiska 

läromedlet som använts i arbetet. Det bör tas i beaktning att vi enbart använt oss av en 

begränsad del ur progymnasmata, då denna i sin helhet egentligen ska brukas under fyra 

års tid, därav våra begränsningar.   
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1.3.3 Genre 
Att definiera vad en genre är och var gränsen mellan olika genrer går, är inte alltid 

knivskarp. Syftet, eller kanske snarare behovet av genrer förklarar Fowler (1982, s. 254) 

med att genresystemet skapar ordning. Genom regler och avgränsningar kan texter ordnas 

in i olika fack. Vidare menar Fowler att problemet med att systematiskt inordna texter 

efter dessa givna mallar är när förändring sker. Förväntningar från läsare kan innebära en 

begränsning för författare och möjligheten till genreöverskridning kan därför bli svårt.  

”Men i verkligheten är genre inte så mycket ett fack som det som fyller facket” menar 

Hættner Aurelius (2014). Med detta menar Hættner att det är vad vi har placerat i ett 

särskilt fack som behöver särskiljas från föremål i andra fack. För att få tillhöra ett visst 

fack krävs rätt egenskaper av föremålet samtidigt som de villkor som krävs för att få 

tillhöra ett annat fack inte bör uppfyllas.  
 

1.3.4 Fabeln 
Fabeln (grekiska mythos) är en central övning inom Progymnasmata och har som syfte att 

förföra mottagaren av ens tal eller skrift. Fabeln låter eleven utveckla sina förmågor i att 

hänvisa till etiska dilemman samt skapar referensramar med olika händelser och dess 

konsekvenser, som eleven sedan med fördel kan använda i framställningar. Den tränar 

även förmågan att ta sig an ett dilemma ur olika infallsvinklar (D’Angelo, 1999: 59ff). 

Precis som progymnasmata i stort, är även fabeln indelad i olika steg som den studerande 

tränas i för att bemästra fabeln. I studien som genomförts används övningar som förkortar 

samt förlänger en befintlig fabel. När det är nödvändigt, kan fabeln förkortas genom 

eliminering av dialoger, narrativ, detaljer och skildringar (a.a.: 67). En förlängning av 

fabeln kan ske genom utförandet av motsatsen till en förkortning, där det istället byggs på 

med dialoger och skildringar, där den studerande även med fördel kan ändra på pronomen 

och skriver den förlängda fabeln i förstaperson (a.a.: 62ff).  

 

I detta arbete har det valts att pröva metoden fabel, då det finns specifika instruktioner 

som är praktiska att applicera i skolans språkvalsgrupper, metoder som inte är för 

omfattande och tidskrävande. När studien utfördes passade metoden fabel väl in med 

arbetsområdet som behandlades i befintliga grupperna, vilket var en god förutsättning för 

att utföra studien. 

 

1.3.5 Fortnite 
Spelet Fortnite används som tema i arbetat med testgruppen i denna studie. Fortnite är ett 

gratis onlinespel som finns att tillgå i flertalet plattformar så som Playstation, Xbox, 

Nintendo, PC och som mobilapplikation. Det finns flertalet spellägen, där det populäraste 

läget är Battle royal. I korthet kan spelet beskrivas som ett skjut- och samarbetsspel där 

spelarens karaktär ska försöka förgöra sina motståndare för att nå slutmålet: vara ensam 

överlevande spelare/lag under tiden som spelplanen förminskas successivt. Fortnite är ett 

skjutspel som grafiskt påminner om tecknade filmatiseringar. Spelets popularitet har ökat 

konstant sedan den släpptes 2017 och ses idag som en av världens populäraste spel. Det 

finns flertalet medieprofiler som spelar in och sänder sina spelsessioner via plattformar 

som Twich, Youtube och liknande. Det tävlas i esportssammanhang med stora prispengar 

till världens bästa spelare och lag. Forbes (2018) skrev en artikel där det påvisas att spelet 

nått popularitetsnivåer högre än storfilmer, serier och populära sporter, där det debatteras 

huruvida det kan komma att vara det populäraste spelet som någonsin skapats (Forbes, 

2018). Independent (2018) påtalade i en artikel faran med att spelet ökat lavinartat i 

popularitet bland barn och ungdomar där bland annat föräldrar och lärare ser faran med att 

spelet tar tid och fokus från barnens skolarbete och förpliktelser (Independent, 2018). Det 
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faktum att spelet är gratis och är enormt populärt ligger till grund för varför det valdes 

som tema i arbetet med testgruppen. Eleverna som deltagit i vår studie känner alla till 

spelet Fortnite, då det är ett tema för samtal och diskussion i olika sammanhang som vi 

lagt märke till. 

 

 

1.4 Anknytning till styrdokument 
Följande delar ur Läroplan för grundskolan har varit underlag för utförandet av denna 

studie. 

 

1.4.1 Svenskämnets syfte 
Undervisningen i svenska ska enligt Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr 11, 2019):  

 
(…) stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och 
genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och 
bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

 

Ovan förklaras svenskämnets syfte som beskriver vilka kunskaper eleverna ska få 

möjlighet att utveckla i ämnet (Skolverket, 2018).  

 

1.4.2 Centralt innehåll 
Det centrala innehållet i ämnet svenska beskrivs av Skolverket (2018) som det 

”ämnesinnehåll som eleven ska få möta i undervisningen”. Olika delar av det centrala 

innehållet kan prioriteras och kombineras på det sätt läraren finner lämpligast för gruppen 

och undervisningen. De delar vi har valt att fokusera på i denna studie är följande:  

 
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 
drag.  

 
Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och 
tar emot respons på texter (Ur centralt innehåll för svenskämnet åk 7-9, Lgr 11.). 

 

1.4.3 Kunskapskrav  
I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11, 

Skolverket, 2019) under kunskapskrav för slutet av årskurs 9 står att läsa:  

 
Eleven kan skriva olika slags texter med (…) språklig variation, (…) textbindning samt i (…) 
fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven 
skriver innehåller (…) gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med (…) 
uppbyggnad. 
 

I motsvarande del för årskurs 6 finns, med viss avvikelse, samma kunskapskrav:  

 
Eleven kan skriva olika slags texter med (…) innehåll och (…) fungerande struktur samt (…) språklig 
variation. I texterna använder eleven (…) regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med 
(…) säkerhet. De berättande texter eleven skriver innehåller (…) gestaltande beskrivningar och (…) 
handling. 
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Att den skriftliga förmågan ska tränas samt att undervisningens mål ska vara att eleverna 

kan formulera sig i skrift tydliggörs i styrdokumenten. Utvecklingen som sker mellan 

årskurs 6 och 9 syns i progressionen i kunskapskraven.  

 

 

1.5 Teoretiska referensramar 
Denna studie särskiljer sig från normen, då det inte riktigt går att applicera en teori som 

sedan prövas. Denna studies ambition har varit att skapa ett pedagogiskt verktyg, baserat 

på en kombination mellan gamification och progymnasmata, med viljan att påverka 

elevers skriftliga förmåga och öka på deras motivation till att skriva. Däremot kan 

studiens resultat komma att agera som grund till framtida studier och utvecklande och 

bildande av teorier och en form av metodutveckling genom pedagogiska verktyget.  

 
1.5.1 Motivation 
Motivation är ett begrepp som inbjuder till komplexitet. Under århundraden har forskare 

studerat begreppet i ett försök att finna förklaring, det har presenterats teser, hypoteser och 

teorier i strävan efter att försöka förstå vad som får en människa att känna eller bli 

motiverad. Deci (1971) delar upp motivation i två delar, intern motivation som är baserad 

på den drift människan känner eller kan skapa inför en situation så som exempelvis lust, 

samt extern motivation som är baserad på belöning (Deci, 1971). I vår studie blir den 

externa motivationen svår att applicera, då eleverna vet att detta är en studie som inte 

utförs av deras ordinarie lärare och därmed behöver inte betyg och resultat uppvisas i 

samma utsträckning än om vi inte befunnit oss på plats. Decis uppdelning går att finna i 

antiken grekland, där Aristoteles delade upp motivationen i det han kallade för mål och 

medel (Reiss, 2004). Aristoteles påtalade skillnaden mellan att utföra handlingar utefter 

individens egen lust och vilja kontra att utföra handlingar i strävan efter att uppnå stordåd 

och visa på sin skicklighet genom att vinna medaljer eller utföra förpliktelser i utbyte mot 

en belöning (Reiss, 2004). Då vår studie applicerar delar ur den antika metoden 

progymnasmata samtidigt som vi kopplar in spelens värld, ett område som eleverna 

befinner sig i av egen vilja, utförs ett försök att öka på elevernas motivationsnivåer i deras 

skriftliga utföranden i skolans värld. 

 

Watson och Morgan (1917) visade med sina experiment att motivation även har en 

förklaring i hur hormoner utsöndras i människan, där de visade på hur människor som 

utsätts för olika faror kan, påverkade av hormoner som framkallar adrenalin, ha en stark 

påverkan på motivation. Watson och Morgan menade på att människans drifter och 

beteende blir påverkade och har en direkt koppling till människans basala emotioner 

(Morgan & Watson, 1917). Maslow (1943) presenterar ytterligare en parameter med sin 

behovstrappa, som kortfattat kan beskrivas med att människan följer ett hierarkiskt system 

där alla behov i trappsteget måste ha uppfyllts innan nästa behov ska aktiveras (Maslow, 

1943). Detta visar på hur svårt det är att påverka eleverna i deras motivation, då vi enbart 

utför en kort studie som dessutom appliceras utanför deras ordinarie undervisning. Även 

om undervisande lärare påtalat att detta är viktiga arbetsområden och att deras resultat 

kommer att tas i beaktning, så går det inte att bortse från det faktum att detta kan ses som 

ett projekt utförd av utomstående och därmed inte har någon direkt inverkan på elevernas 

resultat, omdömen eller framtida betygssättning. Baumister och Leary (1995) presenterar 

teorier om att människan känner ett behov att tillhöra ett socialt sammanhang, där de med 

flertalet steg beskrev vad som händer med människan om den går emot känslan av att 

tillhöra sin grupp (Baumister & Leary, 1995), detta talar emot vår studies strävan efter att 
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uppnå högre motivationsnivåer då det måste has i beaktning att studien är utförd i grupper 

där det råder en kultur som påtalar på hur värdelösa individerna är, eleverna finner 

varandra i att ha svårigheter med sitt skolarbete och förstärker negativa upplevelser 

genom att ständigt bekräfta att allt som utförs är svårt, obegripligt och framförallt tråkigt. 

Abuhamdeh och Csikszentmihalyi (2010) visar med sina studier när de analyserat 

schackspelare, att lusten ändå går att uppnås hos individen om uppgiften är designad på ett 

sådant vis att individen utmanas i exakt rätt nivå för att uppnå en tillfredsställelse 

(Abuhamdeh & Csikszentmihalyi, 2010), något som påminner om Vygotskijs tankar om 

den proximala utvecklingszonen samt det upplägget som går att finna inom 

progymnasmata och spelifiering. Därför finns det incitament som gör att studien ändå 

kunnat påvisa på en ökning i elevernas motivationsnivåer, även om Reiss antyder att 

inlärning och skolan som institution är uppbyggt på ett vis som gör att en ökning av 

motivation är svår, då problemlösning i sig är en källa för irritation och frustration (Reiss, 

2004). 

 

I skolsammanhang beskriver Säljö svårigheten med att kartlägga motivation när han 

påtalar svårigheten att mäta individens känslor då dessa är subjektiva och svåra att 

kartlägga med vetenskapliga verktyg (a.a.:50f), vilka bör has i beaktning när eleverna 

utför sina självskattningar och kommenterar sina känslor inför och efter utförda 

skrivuppgifter i vår studie. Damasios (2003) å sin tur försöker påvisa att det går att utmäta 

respondenters känslostämningar med vetenskapliga verktyg, då detta kan åstadkommas 

genom att skap situationer som får den svarande att konnotera, interpretera och 

återuppleva situationer som individen upplevt, för att sedan frambringa dessa 

minnesbilder på ett vis som går att använda i vetenskapliga studier (Damasios, 2003:98ff), 

vilket vi försöker åstadkomma genom att arbeta med spel i denna studies testgrupp. 

 

I utförandet av denna studie har vi varit medvetna om svårigheten med att mäta elevernas 

upplevda motivation till skrivuppgifter, däremot har det ändå valts att göra ett försök, 

detta genom att följa Damasios tankar om att mäta respondenters känslostämning med 

vetenskapliga verktyg, Abuhamdhe & Csikszentmihalyi idé om att öka på 

respondenternas tillfredställelse genom att designa pedagogiska verktyget på exakt rätt 

svårighetsgrad som även är i enlighet med grundtankar i progymnasmata och spelifiering. 

 

1.5.2 Självskattningsformulär  
För att mäta elevernas motivation inför en skrivuppgift har vi valt att använda oss av en 

respondentstudie i form av frågeformulär. Att valet föll just på frågeformulär grundar sig i 

att vi ville kartlägga elevernas känsla inför en skrivuppgift respektive efter 

genomförandet. Självskattning av motivation och känsla av att ha lyckats med 

skrivuppgifterna mättes via enkäter i Google Forms, den plattform som skolan vanligtvis 

fortlöpande använder vid exempelvis utvärderingar av arbetsområden. Trots att det finns 

andra intressanta och mer avancerade verktyg för att mäta känslor och emotioner, 

exempelvis Swedish Core Affect Scales (Västfjäll, 2000), bedömde vi att enkelheten i 

Google forms passade elevgruppen bättre. Att eleverna var bekanta med struktur, layout 

och tillvägagångssätt ansåg vi som avgörande för att svarsfrekvensen skulle vara så hög 

som möjligt, i enlighet med Nutleys tankar om att hålla sig till individens referensramar 

(Nutley, 2019:77ff). Att vi ifrågasätter hur elever uppfattar de didaktiska grepp som vi 

applicerar i undervisningen är viktigt för att kunna anpassa undervisningen (Rosenqvist, 

Andrén, (red.) 2006:20f), vilket även stärker vår idé om att försöka efterlikna skolans 

reguljära plattform i den mån det varit möjligt. Bandura (1995) menar på att det finns fyra 

källor respondenter använder när de besvarar självskattningar: erfarenheter, där goda 
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erfarenheter ger högre resultat medan misslyckanden ger lägre resultat, indirekta 

erfarenheter där respondenten betraktar sin relation till andra och deras prestationer i 

frågan, övertalning från omgivning och personer som respondenten har högt förtroende 

till samt den psykologiska situationen vilket innebär den känslostämning respondenten 

befinner sig i vilken kan ändras från dag till dag (Bandura, 1995). Ambitionen har varit att 

koppla samman känsla, motivation och lärande för att nå en effekt i elevernas upplevda 

motivation, där pedagogiska verktygets tydliga struktur med progressionstänkade, i 

enlighet med progymnasmata, genom ökande av elevernas resultat även kunnat tänkas 

påverka deras upplevelser positivt och därmed öka på motivationen till nästkommande 

skrivuppgift. Detta kan vara en aspekt som får motivationen att öka, då flera ur Banduras 

(1995) källor skulle kunna påverkas på ett positivt sätt, medan den fjärde som har med 

sinnesstämning att göra skulle förbli opåverkad. Ett problem med att använda 

självskattningsformulär är bland annat att människor tenderar att rapportera eller skatta sig 

i socialt önskvärda beteenden i ett försök att tillgodose det samhället och/eller den som 

ställer frågorna förväntas få i gensvar, utöver det vill respondenter se på sig själva utefter 

måtten som är acceptabla av andra utefter den sociala kontexten (Arnold et al. 2016:215), 

detta betyder att det finns en risk att eleverna svarar på att det finns en förhöjd motivation 

än den faktiska motivationen, då det är detta de tror att läraren vill höra, samtidigt finns 

det en risk att det påtalas att det inte finns någon motivation alls då det skulle följa den 

sociala kontexten eleverna befinner sig i då gruppdynamiken, attityden, kompisfaktorn 

och förväntningarna alla tyder på att gruppen inte ska tycka att en skrivuppgift är rolig att 

utföra. 

 

1.5.3 Pedagogiskt verktyg - gamification, progymnasmata och fabel 
Vi har skapat ett pedagogiskt verktyg som prövats med två elevgrupper. Som beskrivits 

ovan, går det att finna likheter i progymnasmata och gamification, då båda är uppbyggda 

utefter samma typ av progressionstänk. Gamification följer sina fyra steg, dessa steg som 

även går att återfinna i alla kapitel i D’angelos beskrivning av progymnasmata. Fabeln är 

indelad i övningar som följer dessa steg. I denna studie har vi medvetet valt att skapa det 

pedagogiska verktyget enligt samma idé genom att vi först låter eleverna identifiera fabeln 

som koncept, introducerar ämnet genom att läsa en befintlig fabel, konstruerar genom att 

förkorta den befintliga fabeln, för att slutligen bemästra genom att förlänga den befintliga 

fabeln, vilket är fyra stegen i gamification (Palmquist, 2018: 75ff). Testgruppen arbetar 

dessutom med en omskriven fabel, för att på så vis nå en starkare identifikation i ämnet 

(Nutley, 2019:77), då det arbetas med ett spel som tema, även om fabelns andemening är 

densamma. 

 

D’Angelo beskriver progymnasmata som ett pedagogiskt verktyg med ändamål att 

förbereda eleverna inför det verkliga livet utanför utbildningsväsendet, där 

progymnasmata var designat med ett implementerat progressiontänkade där varje avsnitt 

noggrant inleddes med det basala för att fortsätta med ökande svårighetsgrad hela vägen 

till det mest avancerade (D’Angelo, 1999:1ff). Varje avsnitt var tänkt att förbereda 

eleverna inom retorikens olika delar, där olika attribut tränades med inom varje avsnitt, 

när allt bemästrats var man redo och tränad för det som väntade utanför i den verkliga 

världen (a.a. 16f). Fabelns syfte var att träna eleverna i att använda fiktiva karaktärer i sina 

anföranden, muntliga som skriftliga, där berättarkonsten var ett av dem huvudsakliga 

attributen som skulle utvecklas med denna metod (a.a. 16), därför passar fabeln in i denna 

studie, då eleverna i grundskolan inom ämnet svenska ska bemästra förmågan att skriva 

berättande texter.  
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Denna studie använder en förkortad version av stegen som går att finna inom fabeln, detta 

då fabeln i sin helhet skulle kräva en studie med tillgång till längre tid än vad som finns 

till förfogande inom ramen för studien. Verktyget som skapas inleds med en beskrivning 

och introduktion av genren fabel fritt tolkat efter D’Angelo introduktion (D’Angelo, 

1999:59ff) och simplifierat för att passa målgruppen högstadieelever. Sedan används två 

övningar som går att finna i fabeln, förkortning av en befintlig fabel där tanken är att 

enbart presentera budskapet eller det som anses vara den väsentliga informationen som 

går att finna i fabeln (a.a. 67), samt en förlängning av en befintlig fabel där eleven 

förväntas utveckla texten genom att lägga till element som dialoger, beskrivningar av 

miljöer, tankar, känslor och skildringar (a.a. 63ff). I skapandet av pedagogiska verktyget 

har stegen tolkats direkt ur D’Angelo beskrivning av fabeln, där vi tagit oss friheten att 

anpassa nivån utefter målgruppens kunskapsnivåer och hållit oss inom ramen för det som 

är rimligt när det arbetas på en högstadieskola. Det går att se en beskrivning över hur 

upplägget är utformat under avsnitt 2.3, där helheten sedan finns som Bilaga 3, medan 

Bilaga 1 och Bilaga 2 visar på upplägget i punktform för att lättare få en överblick över 

hur arbetet fortlöpt. 
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2. METOD  
I denna del beskrivs studiens metodval, urvalsprocessen, information om var studien 

utförts samt hur genomförandet gått till med beskrivningar av studiens olika delar, där 

helheten finns att läsa som bilagor i slutet av arbetet.   

 

 
2.1 Metodval 
För att utreda huruvida progymnasmata i kombination med spelifiering kan påverka 

elevers motivation och resultat inom skrivande har vi utfört en effektstudie av 

kvantitativ karaktär. Valet av metod har gjorts på grund av att vi har velat se effekt av en 

viss faktor, nämligen hur progymnasmata i kombination med gamification påverkar 

elevernas skrift samt deras motivation till att utföra skriftliga uppgifter. Det betyder att vi 

har använt oss av en test- och en jämförelsegrupp, och sedan behandlat de båda grupperna 

likadant förutom i ett avseende, nämligen aspekten gamification med tillhörande ämnesval 

i skrivuppgifterna, där testgruppen arbetat med spelet Fortnite som tema medan 

jämförelsegruppen arbetat med en klassisk fabel, detta för att kunna se effekten av hur 

elevernas skriftliga framställningar och deras motivation påverkats. En sådan metod gör 

det möjligt för oss att dra vissa slutsatser om sambandet mellan hur ett pedagogiskt 

verktyg utformat efter progymnasmata och gamification påverkar elevernas skrift och 

motivation. I vårt urval har vi inte kunnat randomisera deltagarna till de olika grupperna, 

eftersom vi har valt att använda oss av redan befintliga undervisningsgrupper. Vi har valt 

ut våra grupper av bekvämlighet och har inte heller kunnat ta ställning till andra variabler 

som kunnat påverka utfallet av de resultat vi har fått, exempelvis könsfördelning, ålder, 

bakgrund, tidigare kunskaper, personlighet, relation till undervisande lärare, 

sinnesstämning, humör etc., allt som kan vara bakomliggande variabler som skiljer dessa 

grupper åt. Det betyder att vi inte kan vara säkra på att det är vårt pedagogiska verktyg 

som har påverkat resultatet och inte andra bakomliggande variabler. Eftersom vi har 

använt oss av ett bekvämlighetsurval kan vi heller inte dra några slutsatser till en större 

population än just de grupper vi har använt oss av i studien. Vi kan därför inte 

generalisera resultaten till låt säga, ungdomar generellt. Vi kan alltså bara använda 

resultaten för att säga någonting om de grupper vi undersökt. Som tidigare nämnt kan vi 

ändå inte vara säkra på att just det vi tittat på är orsaken till att resultaten blev det de blev, 

just på grund av att vi inte kunde randomisera deltagarna. För att öka den interna 

validiteten i vår undersökning skulle det kunna krävas en longitudinell studie där vi 

genomför samma undersökning vid ett senare tillfälle med samma grupper, får vi då 

samma resultat skulle vi kunna vara lite mer säkra på att det vi tittat på faktiskt är orsaken 

till vårt resultat. Longitudinella studier ökar på så vis den interna validiteten. Ett problem 

med bekvämlighetsurvalet är att det blir svårt att dra några slutsatser till en större 

population, det som skulle kunna utföras i vidare forskning är att utföra exempelvis en 

jämförelsestudie, där resultaten jämförs mellan olika grupper.  

 

För att besvara våra frågeställningar skapades ett pedagogiskt verktyg, skrivuppgifter 

byggda utefter progymnasmata i kombination med Palmquists spelifieringmodell (se 

bilaga 1). Skrivuppgifterna har genomförts av en testgrupp medan en jämförelsegrupp 

genomfört liknande uppgifter, med skillnad av att delar ur Palmquist lämnats utanför (se 

bilaga 2), som ämnesval, där testgruppen arbetar med spelet Fortnite som tema medan 

jämförelsegruppen arbetar med en klassisk novell, mer om skrivuppgifterna och 

pedagogiska verktygets utformning går att läsa under avsnitt 2.4, medan bilagor visar på 

dess upplägg. För att besvara frågan beträffande elevernas kvantitet i skrift jämfördes 
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antal skrivna ord mellan båda skrivuppgifterna, undervisande lärare som även är 

bedömande lärare gav kommentarer om kvalitet i elevernas skrift där premissen varit att 

se om det skett en ökning i kvalitet mellan uppgifterna samt en skattning över om eleven 

skrivit bättre, likvärdigt eller sämre än förut. I denna studie har vi nöjt oss med att följa 

lärarens bedömning på detta vis, då vår mångåriga erfarenhet gör gällande att en sådan 

bedömning är relativt träffsäker, även om betygsättning kräver en annan sorts 

dokumentation vilket vi inte ville applicera i studien då det skulle kräva fler moment och 

därmed en större magnitud i studiens tidsram och utformning. För att besvara frågan 

gällande elevernas motivation lät vi eleverna fylla i tre olika självskattningsformulärer. 

Den första fylldes i före första skrivuppgiften för att se deras motivation inför skrivande, 

den andra självskattningen fylldes i efter att ämnet introducerats för att se hur motiverade 

eleverna var inför nästkommande skrivuppgift, den tredje självskattningen utfördes efter 

att eleverna utfört den sista skrivuppgiften för att återigen mäta motivationen efter alla 

utförda moment. All data som samlats in har legat till underlag för att kunna jämföra 

resultatet mellan testgrupp och jämförelsegrupp. 

 

2.1.1 Genomförande 
Undervisande lärare har deltagit under studiens alla moment, för att hjälpa oss med 

uppskattningar om elevernas nivå och prestationer när det gäller den skriftliga förmågan. 

Vi har tillsammans med den undervisande läraren som är ordinarie ämneslärare i svenska, 

analyserat resultaten under studiens gång, vilket därmed bidragit till att bedöma huruvida 

en progression skett eller ej. Den undervisande läraren har hjälp till med att bedöma varje 

elev individuellt för att se om eleven skrivit i en lägre, likvärdig eller högre nivå än 

tidigare prestationer och den bild läraren har av eleven. Vi har bortsätt faktisk 

betygsättning då detta skulle kräva fler uppgifter och krav på dokumentation som varit 

överflödig för denna studies ändamål, då vi haft som fokus att kartlägga om eleverna 

skriver mer och bättre än tidigare genom att applicera progymnasmata i kombination med 

gamification, där vi av erfarenhet vet att vi kan lita på undervisande lärares bedömning 

även om den i detta fall bygger på den erfarenhet, elevkännedom och intuition som lärare 

besitter. Eleverna som, på grund av schematekniska skäl, redan var indelade i två grupper 

blev tilldelade varsin bokstav; grupp a fick bli testgrupp och grupp b jämförelsegrupp. 

Detta slumpades och har ingen inbördes betydelse. Eleverna informerades om studiens 

syfte och vad som skulle testas, att var anonyma, samt gavs de betänketid för att avgöra 

om de ville delta i studien eller ej. Eleverna som valde att delta i studien fick ett skriftligt 

medgivande via sina föräldrar. Deltagandet i uppgifterna var obligatoriskt, då 

undervisande lärare valde att materialet skulle vara del av gruppernas undervisning. Total 

anonymitet utlovades, då majoriteten av eleverna annars inte velat delta.  

 

Eleverna började med att fylla i ett självskattningsformulär (självskattning 1) utifrån hur 

motiverade de är till skrivande överlag. Samtliga självskattningsformulär skapades i 

Google Forms och gavs till eleverna via en länk och fylldes sedan i online. Båda 

grupperna fick sedan en identisk skrivuppgift (skrivuppgift 1) att lösa och därefter 

ytterligare ett självskattningsformulär att fylla i. Syftet var att kartlägga deras upplevelse 

och motivation inför kommande skrivuppgift. Därefter gavs återkoppling på 

skrivuppgiften till båda grupperna men på olika sätt. Grupp a fick återkoppling enligt 

Palmquists modell utifrån gamification med återkopplingsslingor (a.a.: 70ff) medan grupp 

b fick feedback efter varje utförd uppgift.  

 

Därefter introducerades del två i studien; skrivuppgift 2a och 2b. Dessa såg olika ut för 

grupp a och grupp b men ingår inom samma genre, fabel. Grupp a arbetade med ett för 



 

15 
 

gruppen relevant tema, spelet Fortnite, där samma fabel som grupp b arbetade med blivit 

omskriven till miljön i spelet. Grupp b utförde en likartad uppgift men med den 

ursprungliga fabeln som tema. Elevernas uppgift är att förkorta en befintlig fabel. Efter att 

eleverna genomfört skrivuppgift 2a och 2b genomfördes den andra självskattningen, där 

syftet var att återigen kartlägga deras upplevelse och motivation inför kommande 

skrivuppgift. 

 

Elevernas sista skrivuppgift handlade om att förlänga den befintliga tilldelade fabeln; 

skrivuppgift 3a och 3b. Avslutningsvis utfördes självskattning 3, för att kunna kartlägga 

elevernas upplevelse av skrivandet samt med en förfrågan om vilken uppgift de föredrog.  

 

2.1.2 Insamling samt analys av data 
I samarbete med undervisande lärare utfördes skrivuppgift 1 samt skrivuppgift 2a och 2b. 

Tre självskattningsformulär samlades in, där elevernas motivation och skriftliga kvalitet 

och kvantitet analyserades.  
 

2.1.3 Urval  
Då vår ansats är elever som är lågt motiverade till skrivande har vi valt att genomföra 

studien med elever som tidigare, dels har icke godkänt betyg i svenska, alternativt precis 

når målen för ett godkänt betyg. Den elevgrupp som föll inom ramen för detta var 

språkvalsgruppen som inte läser moderna språk utan har svenska och engelska under 

dessa undervisningstillfällen (se avsnitt 2.3). Språkvalsgruppen visade även sig vara 

mycket intresserade av spel vilket också var en förutsättning för att kunna utföra studien.  
 

2.1.4 Generaliserbarhet 
Som tidigare resonerats finns det en problematik i generalisering då studien är utförd med 

ett urval som skett ur bekvämlighetsskäl, där grupperna är för homogena för att kunna 

generalisera det till en större population än just grupperna vi tittat på i studien. Dock kan 

materialet betraktas som förstudie till fortsatta och mer omfattande studier, exempelvis 

som en jämförelsestudie med andra grupper. Materialet utgår från begreppsdefinitioner för 

att förhindra missförstånd och visa på tolkningar som gjorts i skapandet av verktyget, 

detta då vi inte vill ge sken över att ha använt progymnasmata i sin helhet då endast delar 

ur ett kapitel prövats med eleverna. Skulle detta utföras med andra grupper, där det skulle 

bli ett liknande resultat, skulle det vara intressant att följa upp och försöka kartlägga 

orsakerna. Återigen, det är viktigt att ha i åtanke att detta endast är en del ur ett av stegen i 

definitionen av progymnasmata, vilket innebär att det inte nödvändigtvis behöver belysa 

progymnasmatas effekter som en helhet. Studien ger dock en antydan om vilka effekter ett 

pedagogiskt verktyg skapat utefter dessa premisser kan få för effekt i arbetet med en 

elevgrupp. Då vi skapat mätverktyget, det pedagogiska verktyget på egen hand blir det 

svårt att påvisa på reliabilitet i mätverktyget då det inte tidigare finns några tester eller 

belägg för att den är trovärdig i att mäta det denna studie ville mäta. Däremot har 

verktyget påvisat en effekt beträffande elevernas kvantitet och kvalitet i skrift, där 

kvantitet är lätt att mäta då det räcker med att jämföra antalet ord som skrivs medan 

kvalitet är svårt att mäta då det bygger på en subjektiv bedömning av det som skrivs, 

vilket gör att en sådan bedömning kan ifrågasättas. Studien har använt sig av 

undervisande lärare i bedömning av kvalitet, för att eleverna skulle bedömas utefter 

samma mått som använts tidigare i deras skolgång, däremot skulle det behöva definieras 

hur den bedömande lärare utför sin bedömning för att på så vis öka på reliabiliteten och 

tydligheten i bedömningen. I vår studie har vi dock valt att bortse från sådana parametrar 

då vi ser att progymnasmata är ett ämne som bör utforskas vidare, vilket vi nu skapar en 
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förutsättning för när vi lägger en grund till vad som kan hända och vilka resultat som kan 

uppnås genom användandet av et pedagogiskt verktyg utformat efter progymnasmata i 

kombination med gamification.  

  

2.1.5 Forskningsetiska avvägningar  
I enlighet med forskningsetiska principer informerades alla deltagare om sina rättigheter 

till att vara anonyma. Deltagandet har inte varit frivilligt, då uppgifterna ingått i deras 

undervisning, däremot har deltagandet i studien vara frivilligt, med rätt att avbrytas. All 

information är avsedd till att enbart användas i studien, där all information som kan 

äventyra elevernas anonymitet tagits bort. Eleverna blev informerade om studiens syfte 

och omfång, där ett godkännande givits från både elev och vårdnadshavare. All personal 

som deltagit i undersökningen har också tagit del av dessa rättigheter. Alla 

personuppgifter har behandlats som anonyma, då det är resultatet som varit det väsentliga 

för studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

 

2.2 Urvalsgrupper 
Nedan följer en redogörelse av urvalet där skola, elever, grupper samt elevernas spelvanor 

beskrivs. 

 

2.2.1 Beskrivning av skola 
Skolan vi har valt att utföra studien i är en högstadieskola i en landsbygdskommun I 

Mellansverige. Elevantalet är ca 300 elever och är en av kommunens två högstadieskolor. 

Andelen elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning respektive inte har är 

fördelat ungefär 50/50. Medianinkomsten i kommunen ligger något lägre än riksnivå. 

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan läsåret 2018/2019 var 70% behöriga till 

högskoleförberedande program respektive 76 % till yrkesförberedande. Läsåret 2018/2019 

hade 85,7 % av eleverna på skolan E eller högre i svenska.   

 

2.2.2 Beskrivning av grupp  
De elever som inte läser moderna språk, spanska, franska eller tyska, läser i stället 

svenska/engelska. Orsaker till att eleverna inte läser moderna språk kan vara icke 

godkända terminsbetyg i svenska och/eller engelska i årskurs 6 eller under högstadiet. 

Syftet är att reparera, erbjuda stöd samt fördjupning av förmågorna i svenska och 

engelska. Undervisningen är fördelad på tre lektionspass per vecka och eleverna är 

indelade i två grupper. Eleverna arbetar med de olika förmågorna i engelska och svenska 

samt ges möjlighet att arbeta med material från ordinarie lektioner i svenska och engelska 

som de inte hunnit under lektionstid. Det är elevernas ordinarie ämneslärare i svenska och 

engelska som undervisar även i språkval. Studien har utförts i båda grupperna i samarbete 

med undervisande lärare.  

 

Könsfördelningen är 19 flickor respektive 24 pojkar fördelat på de två grupperna. I 

gruppen som sedan slumpats till testgrupp (Grupp A) är fördelningen 10 pojkar och 12 

flickor. I gruppen som blev jämförelsegrupp (Grupp B) är fördelningen 7 flickor och 14 

pojkar. Undervisande lärare uppger att gruppindelningen dels har med sociala faktorer att 

göra men även vilka förkunskaper och kunskapsluckor eleverna har. Målet med 

indelningen är att faktorer som påverkar studieron negativt ska undvikas.  
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Båda grupperna består övervägande av elever med kognitiva och/eller pedagogiska 

svårigheter, bland annat NPF-variationer och/eller läs- och skrivnedsättning. 

Elevgrupperna anses vara svåra att motivera till skolarbete och många ligger efter i 

ordinarie planering i flertalet ämnen.  

 

2.2.3 Beskrivning av spelvanor 
Båda grupperna tillfrågas om sina spelvanor innan studien för att se om de faller inom 

ramen för studiens syfte. Detta är relevant då vi vill se om det går att använda elevernas 

eventuella intresse för spel som motivation för skrivande. Som redan nämnt i inledningen 

(Avsnitt 1.1) menar vi att spelandet har ökat lavinartat under de 7 respektive 8 år vi har 

arbetat inom skolan. Enkäten är utförd av samtliga elever oberoende av grupptillhörighet. 

Resultatet på enkäten återfinns under resultatdelen (avsnitt 3.1.). 

 

 

2.3 Uppgifter och självskattning 

Nedan presenteras en sammanställning av den information som eleverna fick skriftligt 

inför uppgifterna, dessa presenteras i den kronologiska ordning som eleverna utförde 

uppgifterna. Uppgifternas ordning går att finna i punktform i Bilaga 1 och Bilaga 2 medan 

uppgifterna och självskattningarna i sin helhet går att finna som Bilaga 3. 

Sammanställningen nedan beskriver inte uppgifterna i sin helhet, utan syftar snarare till att 

ge en kort överblick över vad som utförts. Direktåterkoppling gavs kontinuerligt till 

eleverna av undervisande lärare under genomförandet av uppgifterna i klassrummet, något 

som inte beskrivs i sammanställningen. Självskattningarnas resultat presenteras under 

avsnitt 3. Resultat. Självskattningarna och första skrivuppgiften är identiska för båda 

grupperna, medan skrivuppgifternas teman skiljer sig åt mellan testgrupp och 

jämförelsegrupp, där testgruppen arbetat med temat Fortnite när fabeln behandlats medan 

jämförelsegruppen arbetat med en traditionell fabel som tema. 
 

2.3.1 Skrivuppgift 1: Ordspråk 
För att kartlägga elevernas förkunskaper beträffande skrift utfördes en identiskt 

skrivuppgift i både test- och jämförelsegrupp, där temat ordspråk behandlades. Temat 

valdes av praktiska skäl då det skulle behandlas under tiden då denna studie utfördes, 

vilket passade studien väl då det även agerade som en god inledning till nästkommande 

skrivuppgift, fabeln. Resultatet i denna del användes för att senare kunna jämföra antalet 

ord och eventuell kvalitetsskillnad i elevernas nästkommande skrivuppgift, fabeln.  

 
2.3.2 Självskattning 1 
Innan första skrivuppgiften som ingår i pedagogiska verktyget, fabeln, kartlades elevernas 

motivation till att utföra skrivuppgifter generellt, innan ämnet presenterades för eleverna. 

Informationen som efterfrågades var hur motiverad eleven var inför kommande 

skrivuppgift, en förklaring till den självskattade motivationen samt en fråga om huruvida 

eleven kommer att lyckas med uppgiften. Resultatet i självskattning 1 användes för att 

kartlägga elevernas motivation till skrivande innan någon information delgivits, vilket 

innebär att självskattningen utfördes innan det pedagogiska verktyget applicerades.   
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2.3.3 Skrivuppgift 2a: Fortnite (fabler, testgrupp) samt 2b: Hunden och 
benet (fabler, jämförelsegrupp) 
Efter skrivuppgift 1 och självskattning 1 introducerades pedagogiska verktygets arbetssätt, 

där vi först presenterade temat som skulle behandlas för båda grupperna. Testgruppen fick 

reda på att de skulle arbeta med temat Fortnite inom genren fabler medan 

jämförelsegruppen fick reda på att de skulle arbeta med genren fabel och fick istället läsa 

en traditionell fabel, hunden och benet. Efter presentation av fabeln och gemensam 

läsning tillbads eleverna utföra självskattning 2.  

 

1.3.4 Självskattning 2 
Denna självskattning kartlade hur eleverna upplevde att de klarat av förgående 

skrivuppgift, ordspråk, för att sedan beskriva hur motiverade de var inför kommande 

skrivuppgift, där de denna gång fått reda på vad som ska behandlas. Eleverna fick förklara 

sin skattade motivationsnivå för att sedan svara på om de kommer att lyckas med 

skrivuppgiften. Denna självskattning utfördes för att ta reda på huruvida det skett en 

förändring i elevernas skattade motivation inför kommande skrivuppgift nu efter att temat 

blivit presenterat.  

 

1.3.5 Fortsättning skriuppgift 2a 
Efter introduktionen av fabeln och temat som skulle behandlas var elevernas första 

uppgift att förkorta den tilldelade fabeln, detta i enlighet med ett steg inom 

progymnasmatas upplägg där tanken är att eleverna ska lära sig att bemästra fabeln och 

ges en introduktion till temat som behandlas. Nästa steg, i enlighet med progymnasmata, 

handlade om att förlänga den befintliga fabeln, där elevernas resultat sedan jämfördes med 

resultatet som uppnåtts i den första skrivuppgiften, ordspråk, för att på så vis kunna se om 

det skett en förändring beträffande elevernas kvantitet och kvalitet i deras skrift. 

Momentet avslutades med att eleverna fick utföra självskattning 3. 

 

2.3.6 Självskattning 3 
Eleverna fick återigen skatta hur de upplevt förgående skrivuppgift, förklara varför de 

känner så och slutligen välja vilken skrivuppgift som varit roligast att utföra. Resultatet 

användes för att se om det skett en förändring i elevernas skattade motivation efter att ha 

arbetat med pedagogiska verktygets utformning. 
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3. RESULTAT 
All data som samlats in i studien presenteras i ett flöde, där testgruppens resultat 

presenteras först och jämförelsegruppens resultat presenteras sist. Eleverna i testgruppen 

benämns med bokstaven A, medan eleverna i jämförelsegruppen benämns med bokstaven 

B. Efter sammanställning av all data, följer kommentarer med mönster som går att finna i 

elevernas resultat, dessa kommentarer syftar till att belysa resultatet, vidare reflexioner går 

att finna i arbetets analysdel. Även elever som inte utfört studiens alla delar finns 

representerade i resultatet, anledningen till att dessa elever missat delar ur studien beror på 

frånvaro, ovilja att utföra uppgifter alternativt krav på prioritering att utföra andra 

uppgifter under lektionstiden.   

 

 

3.1 Spelvanor  
För att kartlägga om gruppen föll inom ramen för studien och intresserar sig för TV- och 

dataspel tillfrågades eleverna om deras spelvanor. Den första frågan behandlade huruvida 

eleverna brukar spela spel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Elevernas spelvanor. 

 

I första grafen visas elevernas svar på frågan om de brukar spela TV- och dataspel. 73,5 % 

av eleverna svarade ja respektive 26,5 % svarade nej, vilket visar på att en stor majoritet 

av eleverna som deltagit i studien anser sig spela spel. Den andra frågan som eleverna fick 

besvara gällde tiden de lägger på TV- och dataspel på vardagar, detta för att kunna få en 

bild över antalet timmar som läggs på spelande, då vi ville säkerställa att eleverna som 

deltog i studien lägger delar av sin fritid på att spela spel. 

  

  

 

 

 

 
 

 

(T.ex. TV- och dataspel) 
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Figur 2. Elevernas spelvanor på en vardag. 

 

En vanlig skoldag uppgav 52,9 % att de spelar upp till 2 timmar, 29,4 % 3-5 timmar och 

17,6 % 6-8 timmar. Ingen uppgav att de spelar mer än 9 timmar på vardagar. Den tredje 

och sista frågan handlade om elevernas spelvanor under helger och lov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Elevernas spelvanor på helgdagar. 

 

Under helger och lov stiger antalet speltimmar. 41,2 % uppgav att de spelar upp till 2 

timmar, 23,5 % spelar 3-5 timmar, 20,6 % 6-8 timmar och 14,7 % spelar mer än 9 timmar. 

Sammantaget visar tillfrågade eleverna att en stor majoritet lägger delar av sin fritid på att 

spela TV- och dataspel.  

 

 
3.2 Självskattning testgrupp 
För att få en uppfattning om hur eleverna kände sig samt hur motiverade de var inför en 

skrivuppgift fick de fylla i ett självskattningsformulär. Samtliga självskattningar som 

eleverna fick fylla i var identiskt uppbyggda, där stapel 1 motsvarar lägst grad av 

motivation medan stapel 5 högst grad av motivation.  
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3.2.1 Självskattning 1 
Den första självskattningen fylldes i efter att den första skrivuppgiften, ordspråk, 

presenterats för eleverna. Eleverna besvarade hur pass motiverade de kände sig inför 

kommande skrivuppgift.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. Elevernas självskattade motivation inför första skrivuppgiften. 

 

I testgruppen skattade 31,8 % att de var mycket lågt motiverade, 22,7% att de var lågt 

motiverade och 36,4 % att de varken var motiverade eller ej. Enbart 4,5 % fyllde i näst 

högst grad av motivation respektive 4,5 % högst grad av motivation. Nästa fråga gällde 

elevernas tro på sin förmåga till att lyckas med skrivuppgiften. 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Elevernas tro på att lyckas med sin skrivuppgift. 

 
Av de 22 elever som besvarade självskattningsformuläret svarade 27,3 % ja, 63,6 % 

kanske och 9,1 % nej. Sammantaget visade eleverna på en låg självskattad motivation 

inför kommande skrivuppgift och tveksamheter kring huruvida de skulle lyckas med 

skrivuppgiften.  
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3.2.2 Självskattning 2 
Nästa självskattningsformulär besvarades av eleverna efter att de slutfört skrivuppgift 1, 

ordspråk, samt efter att uppgift 2a och 2b, fabel, presenterats. Första frågan gällde hur 

eleverna själva upplevde att de presterat under skrivuppgiften som genomförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Elevernas känsla efter att ha slutfört förgående skrivuppgift. 
 

I testgruppen skattade 17,6 % att de presterat mycket dåligt, 29,4 % att de presterat dåligt 

och 41,2 % att de varken presterat bra eller dåligt. Enbart 5,9 % fyllde i att de presterat bra 

respektive 4,5 % fyllde i mycket bra. Nästa fråga gällde motivationsgrad inför kommande 

skrivuppgift, fabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Elevernas självskattade motivation inför andra skrivuppgiften. 

 

I testgruppen skattade 52,9 % att de var mycket lågt motiverade, 23,5 % att de var lågt 

motiverade och 17,6 % att de varken var motiverade eller ej. Ingen elev fyllde i näst högst 

grad av motivation. 4,5 % fyllde i högst grad av motivation. Sista frågan eleverna fick 

besvara gällde elevernas tro på sin förmåga till att lyckas med kommande skrivuppgift. 
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Figur 8. Elevernas tro på att lyckas med sin skrivuppgift. 

 
Av de 17 elever som besvarade självskattningsformuläret svarade 23,5 % ja, 64,7 % 

kanske och 11,8 % nej. Sammantaget visade eleverna på att det inte gått bra med första 

skrivuppgiften, låg självskattad motivation inför kommande skrivuppgift och låg tilltro till 

sin förmåga att lyckas med skrivuppgiften. 

 
3.2.3 Självskattning 3 
Det tredje och sista självskattningsformuläret besvarades efter att skrivuppgift 2a samt 2b 

genomförts. Första frågan handlade om hur eleverna själva upplevde att de presterat under 

skrivuppgiften som genomförts. 

 

 
Figur 9. Elevernas känsla efter att ha slutfört förgående skrivuppgift. 

 

I testgruppen skattade 41,7 % att de presterat mycket dåligt, ingen elev fyllde i att de 

presterat dåligt. 41,7 % att de varken presterat bra eller dåligt. 8,3 % fyllde i att de 

presterat bra respektive 8,3 % fyllde i mycket bra. Slutligen fick eleverna besvara vilken 

skrivuppgift som de upplevt varit roligast. 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 
Figur 10. Vilken uppgift eleverna ansett varit roligast. 

 
Ingen av eleverna svarade att skrivuppgift 1, ordspråk, varit roligast medan 33,3 % 

menade att uppgift 2, fabel, varit roligast. 66,7 % upplevde ingen skillnad. Sammantaget 

skattade majoriteten av eleverna att det kändes dåligt efter utförandet av skrivuppgiften 

och att det inte var någon skillnad beträffande vilken uppgift som var roligast att utföra.  

 

 

3.3 Sammanställning testgrupp 
Nedan följer en sammanställning som belyser elevernas resultat i studiens alla moment. 

Det som presenteras är antalet ord, elevens kommentarer i självskattning samt korta 

bedömningar som belyser kvalitetsskillnad i skriften, dessa är skrivna i samråd med 

bedömande lärare.  

 

Elev A1 

Ordspråk:  430 ord. Gestaltar, vändning. Godtagbar. 

Fabel:   354 ord. Kortare. Gestaltat. Högre kvalitet än förgående skrivuppgift. 

Skattning 1: 5, ja (kul att skriva berättelser) 

Skattning 2: 5, 5, ja (kul att skriva) 

Skattning 3: 5, ingen skillnad (kul att skriva olika texter) 

 

Kommentar: Anser generellt att det är roligt att arbeta med skriftliga framställningar. 

Elevens skrift sjunker i ordkvantitet, dock blir detta ingen kvalitetssänkning, då mycket i 

första skrivuppgiften var överflödiga ord och mycket talspråk, medan den tredje 

skrivuppgiften håller en betydligt högre språklig kvalitet än den första.   

 

Elev A2  

Ordspråk:  93 ord. Ingen interpunktion. Ej godtagbart resultat. 

Fabel: - 

Skattning 1: 2, kanske (gillar inte att skriva) 

Skattning 2: 2, 1, kanske (tråkigt) 

Skattning 3: 1, ingen skillnad (tråkigt) 

 

Kommentar: Låg motivation från början till slut. Skriver inte den sista uppgiften, då 

motivation och viljan att slutföra uppgiften saknas. Eleven blir inte mer motiverad över 

möjligheten att få skriva om ett spel som eleven spelar regelbundet. 
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Elev A3 

Ordspråk: 111 ord. Löser uppgiften. Inga gestaltningar (knappt godtagbart) 

Fabel:   480 ord. Många gestaltningar. Stor kvalitetshöjning. 

Skattning 1: 3, ja (helt ok att skriva) 

Skattning 2: 3, 3, ja (ganska kul att skriva) 

Skattning 3: 3, ingen skillnad (fick in ett flyt) 

 

Kommentar: Visar på en markant kvalitetsökning i den tredje skrivuppgiften. Även om 

eleven inte anser att motivationen skiljer sig åt mellan skrivuppgifterna, så ökar antalet 

ord mer än fyrdubbelt. Eleven använder sig av gestaltningar och kvalitén i skriften ökar 

avsevärt. Bedömande lärare anser denna skrift vara på en högre nivå än elev 3 lyckats 

uppvisat förr. 

 

Elev A4 

Ordspråk: 0, lämnas blank. 

Fabel:  219 ord. Godtagbart resultat.  

Skattning 1:  1, nej (vill inte skriva) 

Skattning 2: 1, 1, kanske (jobbigt) 

Skattning 3: 1, ingen skillnad (jobbigt) 

 

Kommentar: misslyckas med den första uppgiften, då den lämnas in blank. Anser sig vara 

lika lågt motiverad inför den tredje uppgiften, lyckades dock lösa den med ett resultat som 

bedömande lärare anser vara godtagbart.  

 

Elev A5 

Ordspråk: 154 ord. Inga gestaltningar. Löser uppgiften, (knappt godtagbart) 

Fabeln:  (frånvaro) 

Skattning 1: 3, kanske (svårt att komma på vad man ska skriva om) 

Skattning 2: 4, 3, kanske (svår uppgift) 

Skattning 3: 3, ingen skillnad (svårt) 

 

Kommentar: går inte att jämföra resultatet. 

 

Elev A6 

Ordspråk: 37 ord. Använder interpunktion. Ej godtagbar. 

Fabel: -  (frånvaro) 

Skattning 1: 1, kanske (tråkigt) 

Skattning 2: 2, 1, kanske (gillar inte skriva berättelser) 

Skattning 3: 1, uppgift 2 (Fortnite) 

 

Kommentar: går ej att jämföra resultatet. 

 

Elev A7 

Ordspråk: 35 ord. Använder interpunktion. Ej godtagbar. 

Fabel:  190 ord. Markant ökning. Kvalitetsskillnad (godtagbar) 

Skattning 1: 3, kanske (helt ok) 

Skattning 2: 2, 2, kanske (tråkigt) 

Skattning 3:  - 
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Kommentar: Den tredje skattningen saknas. Det sker en markant ökning i ordkvantitet 

samt elevens kvalitet i skriften. Bedömande lärare anser att eleven lyckas utföra 

skrivuppgiften med godtagbara resultat. 

 

Elev A8 

Ordspråk: 16 ord. Ingen interpunktion. Talspråk. Ej godtagbar. 

Fabel:   242 ord. Använder interpunktion. Godtagbar. 

Skattning 1: 1, kanske (tråkigt) 

Skattning 2: 3, 1, kanske (tråkigt) 

Skattning 3: 3, ingen skillnad (vet ej) 

 

Kommentar: eleven påtalar att det är tråkigt att skriva, ändå ses en rejäl ökning i kvalitet i 

elevens resultat.  

 

Elev A9 

Ordspråk: 178 ord. Löser uppgiften. Godtagbar.  

Fabel:  224 ord. Likvärdig kvalitet, fler ord. 

 

Kommentar: eleven utför inte självskattningar, men resultatet visar på en ökning 

beträffande antalet ord. Eleven uttrycker sin frustration över att behöva utföra 

skrivuppgifter. 

 

Elev A10 

Ordspråk: 14 ord. Använder interpunktion. Ej godtagbar. 

Fabel:  96 ord. Markant ökning. Godtagbar kvalitet. 

Skattning 1: 1, nej (tråkigt) 

Skattning 2: 1, 1, kanske (tråkigt) 

Skattning 3: 1, ingen skillnad (tråkigt) 

 

Kommentar: eleven anser sin motivationsnivå vara låg oavsett skrivuppgift, dock ökar 

antalet skrivna ord markant, vilket medför att undervisande lärare anser elevens skrift vara 

på gränsen till att bli godtagbar.  

 

Elev A11 

Ordspråk: 50 ord. Löser uppgiften. Låg kvalitet, ej godtagbar. 

Fabel:  (frånvarande) 

Skattning 1: 2, kanske (gillar inte att skriva, funkar ibland) 

Skattning 2: - 

Skattning 3: - 

 

Kommentar: går inte att använda resultatet.  

 

Elev A12 

Ordspråk:  100 ord. Löser uppgiften. Godtagbar. 

Fabel:  222 ord. Markant ökning. Marginell kvalitetsökning. 

Skattning 1: 1, kanske (tråkigt) 

Skattning 2: 3, 1, kanske (gillar inte att skriva) 

Skattning 3: 4, uppgift 2 (gick hyfsat bra) 
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Kommentar: eleven tycker inte om att skriva. Anser sig ha lyckats med den sista 

skrivuppgiften, vilket även bekräftas av bedömande lärare.  

 

Elev A13 

Ordspråk: 88 ord. Använder interpunktion. Löser uppgiften, knappt godtagbar. 

Fabel:  238. Markant ökning. Likvärdig kvalitet, godtagbar. 

Skattning 1: 4, ja (rolig skrivuppgift) 

Skattning 2: 3, 2, ja (inte så kul att skriva) 

Skattning 3: - 

 

Kommentar: även om eleven bedömdes som godtagbar i sin första uppgift, uppvisas en 

ökning i antalet skrivna ord.  

 

Elev A14 

Ordspråk:  48 ord. Löser uppgiften. Ej godtagbar. 

Fabel:  187 ord. Markant ökning. Likvärdig kvalitet. Godtagbar. 

Skattning 1: 2, kanske (gillar inte att skriva) 

Skattning 2: 3, 3, ja (känns okej) 

Skattning 3: 3, uppgift 2 (kändes okej) 

 

Kommentar: antalet ord eleven skriver ökar markant, vilket medför att eleven anses nå 

godtagbara nivåer i skrift. Ingen skillnad i skriftens kvalitet uppvisas.  

 

Elev A15 

Ordspråk: 129 ord. Godtagbar kvalitet. Löser inte uppgiften. 

Fabel:  125 ord. Likvärdig. Löser inte uppgiften. 

Skattning 1: 3, kanske (långtråkigt medan man skriver) 

Skattning 2: 3, 1, nej (tråkigt att skriva, vi skriver för mycket) 

Skattning 3: - 

 

Kommentar: bedömande lärare anser inte att eleven lyckas lösa någon av 

skrivuppgifterna.  

 

Elev A16 

Ordspråk: 35 ord. Använder interpunktion. Ej godtagbar. 

Fabel:  63 ord. Likvärdig kvalitet, fler ord. Ej godtagbar. 

Skattning 1: 1, kanske (tråkigt, inte min grej) 

Skattning 2: 2, 2, kanske (tråkigt att skriva tråkiga saker) 

Skattning 3: - 

 

Kommentar: eleven lyckas inte nå godtagbara nivåer, men dubblerar antalet ord som 

skrivs, vilket ökar på förutsättningarna att nå godtagbara nivåer. 

 

Elev A17 

Ordspråk: 219 ord. Godtagbar kvalitet i skriften, löser inte uppgiften. 

Fabel:  192 ord. Likvärdig. Löser inte uppgiften. 

Skattning 1: 2, kanske (svårt att komma på vad man ska skriva) 

Skattning 2: 1, 1, nej (tråkigt, orkar inte) 

Skattning 3: - 
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Kommentar: skriver färre ord. Bedömande lärare anser inte att eleven lyckas lösa 

uppgifterna.  

 

Elev A18-A22 

Dessa elever har endast utfört ett moment i studien, därför redovisas inte deras resultat. 

 

 

3.3.1 Sammanfattning testgrupp 
Ena delen av syftet med studien var att undersöka om och hur spelifiering i kombination 

med progymnasmata, kan öka spelvana elevers motivation till skrivande. Utifrån den 

första frågeställningen gällande hur ett speldidaktiskt upplägg kan påverka spelvana 

elevers motivation till skrivande kan vi inte utläsa någon ökning i elevernas motivation.   

  

Den andra delen av vårt syfte var att undersöka om vi genom att testa det pedagogiska 

verktyget kunde utmäta högre resultat i elevernas texter. Sett utifrån frågeställningen om 

hur elevernas skriftliga kvantitet kan påverkas kan vi utläsa att tio elever lyckades öka på 

antalet ord som skrevs, i stor omfattning, där dubbleringar var den minsta ökningen. 

Gällande kvalitet lyckades samtliga av de nyss nämnda tio elever även öka nivån i sin 

skrift, där bedömande lärare ansåg att skrifterna visade på högre kvalitet jämfört med vad 

som presterats i uppgift 1 samt tidigare skrivuppgifter. Bedömande lärare var överlag nöjd 

med resultatet och påtalade att dessa ökningar inte följer gruppens normer beträffande 

resultat i skrift. 

  

Det som är anmärkningsvärt är att trots att eleverna presterat bättre märks detta inte 

överhuvudtaget i deras skattande av motivation och känsla av att ha lyckats. Detta borde 

enligt vår mening stå i paritet till varandra. 

 

 

3.4 Självskattning jämförelsegrupp  
För att få en uppfattning om hur eleverna kände sig samt hur motiverade de var inför en 

skrivuppgift fick också jämförelsegruppen fylla i ett självskattningsformulär. Samtliga 

självskattningar som eleverna fick fylla i var identiskt uppbyggda, där stapel 1 motsvarar 

lägst grad av motivation medan stapel 5 högst grad av motivation. Ordningen och 

genomförandet gick till på samma sätt som för testgruppen. 

 
3.4.1 Självskattning 1 
Den första självskattningen fylldes också här i efter att skrivuppgiften, ordspråk, 

presenterats för eleverna, detta för att få reda på hur motiverade de var inför sin 

kommande skrivuppgift. 
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Figur 11. Elevernas självskattade motivation inför första skrivuppgiften. 

 

I jämförelsegruppen skattade 42,9 % att de var mycket lågt motiverade, 21,4% att de var 

lågt motiverade och 36,7 % att de varken var motiverade eller ej. Ingen elev menade att de 

var motiverade eller mycket motiverade inför skrivuppgiften. Nästa fråga gällde elevernas 

tro på sin förmåga till att lyckas med skrivuppgiften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Elevernas tro på att lyckas med sin skrivuppgift. 

 

Gällande elevernas tilltro till sin egen förmåga till att lyckas med skrivuppgiften svarade 

20 % ja, 53,3 % kanske och 26,7 % nej. Sammantaget visade eleverna på en låg 

självskattad motivation inför kommande skrivuppgift och tveksamheter kring huruvida de 

skulle lyckas med skrivuppgiften. 

 
3.4.2 Självskattning 2 
Nästa självskattningsformulär besvarades av eleverna efter att de slutfört skrivuppgift 1, 

ordspråk, samt efter att uppgift 2a och 2b, fabel, presenterats. Första frågan gällde hur 

eleverna själva upplevde att de presterat under skrivuppgiften som genomförts. 
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Figur 13. Elevernas känsla efter att ha slutfört förgående skrivuppgift. 

 

I jämförelsegruppen skattade 21,4 % att de presterat mycket dåligt, 14,3 % att de presterat 

dåligt och 42,9 % att de varken presterat bra eller dåligt. 21,4 % fyllde i att de presterat 

bra. Ingen elev fyllde i att de presterat mycket bra. Nästa fråga gällde motivationsgrad 

inför kommande skrivuppgift, fabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Elevernas självskattade motivation inför andra skrivuppgiften. 

 

I jämförelsegruppen skattade 28,6 % att de var mycket lågt motiverade, 21,4 % att de var 

lågt motiverade och 42,9 % att de varken var motiverade eller ej. 7,1 % fyllde i näst högst 

grad av motivation. Ingen elev fyllde i högst grad av motivation. Sista frågan eleverna 

fick besvara gällde elevernas tro på sin förmåga till att lyckas med kommande 

skrivuppgift. 
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Figur 15. Elevernas tro på att lyckas med sin skrivuppgift. 

 
På frågan huruvida eleverna trodde att de skulle lyckas med kommande skrivuppgift 

svarade 28,6 % ja, 57,1 % kanske och 14,3 % nej. Sammantaget visade eleverna på att det 

inte gått bra med första skrivuppgiften, låg självskattad motivation inför kommande 

skrivuppgift och låg tilltro till sin förmåga att lyckas med skrivuppgiften. 

 
3.4.3 Självskattning 3 
Det tredje och sista självskattningsformuläret besvarades efter att skrivuppgift 2a samt 2b 

genomförts. Första frågan handlade om hur eleverna själva upplevde att de presterat under 

skrivuppgiften som genomförts. 

 

 
Figur 16. Elevernas känsla efter att ha slutfört förgående skrivuppgift. 

 

I jämförelsegruppen skattade 12,5 % att de presterat mycket dåligt, 25 % fyllde i att de 

presterat dåligt. 31,3 % att de varken presterat bra eller dåligt. 31,3 % fyllde i att de 

presterat bra och ingen elev fyllde i att de presterat mycket bra. Slutligen fick eleverna 

besvara vilken skrivuppgift som de upplevt varit roligast. 
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Figur 17. Vilken uppgift eleverna ansett varit roligast. 

 

I jämförelsegruppen svarade 18,8 % av eleverna att skrivuppgift 1 varit roligast, 12,5 % 

menade att uppgift 2 varit roligast medan 68,8 % upplevde ingen skillnad. Sammantaget 

skattade majoriteten av eleverna att det kändes dåligt efter utförandet av skrivuppgiften 

och att det inte var någon skillnad beträffande vilken uppgift som var roligast att utföra. 

 

 
3.5 Sammanställning - elever - jämförelsegrupp 
 

Elev B1 

Ordspråk:  16 ord. Ingen interpunktion. 

Fabel:  -  

Skattning 1: 1. Kanske (trött) 

Skattning 2: 1, 2, kanske (det suger) 

Skattning 3: 3, ingen skillnad (bättre än jag trodde) 

 

Elev B2 

Ordspråk:  19 ord. Ingen interpunktion. 

Fabel:   201 ord. Markant skillnad, använder interpunktion. Godtagbar. 

Skattning 1: 2. Nej (misslyckas) 

Skattning 2: 4. 3, kanske (kan inte fabler) 

Skattning 3: - 

 

 

Elev B3 

Ordspråk:  29 ord. Ingen interpunktion. 

Fabel:   136 ord. Interpunktion. Markant skillnad, knappt godtagbar. 

Skattning 1: 3. Ja (trött) 

Skattning 2: 4, 3, ja (vill bli klar för att slippa) 

Skattning 3: 3, ingen skillnad (trött) 

 

Elev B4 

Ordspråk:  110 ord. Vagt. Godtagbar 

Fabel:   182 ord. Gestaltar. Markant skillnad. Godtagbar 

Skattning 1: 2. Kanske (gillar inte att skriva berättelser) 

Skattning 2: 3, 3, kanske (känner mig inte så säker) 

Skattning 3: 3, uppgift 2 (utvecklade text, men för lite) 
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Elev B5 

Ordspråk:  11. Ingen interpunktion. 

Fabel:  -  

Skattning 1: - 

Skattning 2: - 

Skattning 3: - 

 

Elev B6 

Ordspråk:  26 ord. Interpunktion. 

Fabel:   89 ord. Markant ökning. Knappt godtagbar. 

Skattning 1: 1. Nej (vill inte) 

Skattning 2: 2. 1, kanske (trött) 

Skattning 3: 2, ingen skillnad (trött) 

 

Elev B7 

Ordspråk:  77 ord. felaktig interpunktion. Ok 

Fabel:  -  

Skattning 1: - 

Skattning 2: - 

Skattning 3: - 

 

Elev B8 

Ordspråk:  56 ord. Interpunktion. 

Fabel:   194 ord. Markant skillnad. Godtagbar. 

Skattning 1: 1. Ja (tråkigt, ingen lust) 

Skattning 2: 3, 2, kanske (gillar inte att skriva) 

Skattning 3: 4, ingen skillnad (för jag fattade) 

 

Elev B9 

Ordspråk:  17 ord. Ingen interpunktion. 

Fabel:  -  

Skattning 1: 1. Kanske (tråkigt) 

Skattning 2: - 

Skattning 3: - 

 

 

Elev B10 

Ordspråk:  12 ord. Ingen interpunktion. 

Fabel:   205 ord. Interpunktion. Markant skillnad. 

Skattning 1: 2. Ja (tråkigt) 

Skattning 2: 2, 2, ja (inte kul) 

Skattning 3: 2, ingen skillnad (tråkigt) 

 

Elev B11 

Ordspråk:  89 ord. Interpunktion. Löser uppgiften. 

Fabel:   238 ord. Kvalitetsökning. Godtagbar. 

Skattning 1: 3. Kanske (vet inte) 

Skattning 2: 3, 3, kanske (varför?) 

Skattning 3: 3, ingen skillnad (?) 
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Elev B12 

Ordspråk:  13 ord. Ingen interpunktion. 

Fabel:   196 ord. Interpunktion. Markant skillnad. Godtagbar 

Skattning 1: 1. Nej (finns ingen mening) 

Skattning 2: - 

Skattning 3: - 

 

Elev B13 

Ordspråk:  39 ord. Ingen interpunktion. Löser uppgiften, ej godtagbar. 

Fabel:   235 ord. Interpunktion. Markant skillnad. 

Skattning 1: 3. Kanske (vet inte) 

Skattning 2: 4, 3, ja (vet inte) 

Skattning 3: 4, uppgift 1 (vet inte) 

 

Elev B14 

Ordspråk:          - 

Fabel:                 98 ord. Ingen jämförelse. 

Skattning 1:       -  

Skattning 2:  3, 1, kanske (tråkigt) 

Skattning 3:  4, ingen skillnad (det var lätt) 

 

Elev B15 

Ordspråk: - 

Fabel:   121 ord. Ingen jämförelse. 

Skattning 1:  1. Kanske (tråkigt) 

Skattning 2:  1. 1, nej (tråkigt att skriva) 

Skattning 3:  1, ingen skillnad (tråkigt) 

 

Elev B16 

Ordspråk: - 

Fabel:   120 ord 

Skattning 2:  3, 3, kanske (lite kul, bättre än att läsa) 

 

Elev B17 

Ordspråk: - 

Fabel: - 

Skattning 1:  3. Kanske (bajs) 

Skattning 2:  - 

Skattning 3:  - 

 

 

Elev B18-B19 

Dessa elever har endast utfört ett moment i studien, därför redovisas inte deras resultat. 

 

 

3.5.1 Sammanfattning jämförelsegrupp 
Sammanfattningsvis kan vi inte heller i jämförelsegruppen utmäta någon högre grad av 

motivation. Således kan vi dra slutsatsen att ingen av elevgruppernas motivation 
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påverkades och studiens syfte att utreda huruvida spelvana elevers motivation till 

skrivande kan förändras av ett speldidaktiskt upplägg kan inte besvaras.      

  

När det istället gäller frågeställningen om elevernas skriftliga kvalitet och kvantitet kan 

påverkas ser vi en liknande förändring som i testgruppen. Kvantiteten i elevernas texter 

ökades då nio elever visade på en markant ökning i antalet ord i sina skrifter. Dock 

handlade det om minst en dubblering av antalet ord jämfört med första skrivuppgiften. 

Undervisande lärare påtalar att detta inte följer normen för elevernas resultat i 

skrivuppgifter, då många visat på en kvalitetsökning i sina skriftliga framställningar.  När 

det gäller kvalitet ser vi även här en liten höjning, även om det är svårt att veta huruvida 

det skett en höjning i kvalitet eller om det är att det nu finns tillräcklig skriven text att 

bedöma, vilket det inte fanns förut. Beaktansvärt är det faktum att också 

jämförelsegruppen producerade bättre texter men varken motivation eller känslan av att ha 

lyckats inte heller ökade för dessa elever, precis som fallit varit med testgruppen.  

 

 

3.6 Sammanfattning resultat 
Nedan presenteras en sammanställning i sammanfattande form av de resultat som varit 

relevant för att besvara studiens frågeställningar. En uppdelning är gjord så att varje 

frågeställning fått en egen rubrik där resultatet som är relevant för frågeställningen 

presenteras, detta har gjorts kortfattat för att kunna ge en kort överblick över relevant data 

som samlats in när studien utformats.   

 

3.6.1 Hur påverkar ett speldidaktiskt upplägg spelvana elevers motivation 
till skrivande? 
Eleverna har inte visat på någon förändring beträffande deras motivation till skrivande. 

Självskattningarna visar att eleverna inte känt sig mer motiverade till att skriva när 

pedagogiska verktyget introducerats. Eleverna har inte heller visat på någon förändring 

beträffande deras upplevelser kring hur de presterat i skrivuppgifterna, vilket därmed 

också förblir oförändrat i jämförelse mellan första skrivuppgiften och skrivuppgiften som 

utförts efter pedagogiska verktygets implementering. Resultatet visar att det inte blir 

någon påverkan i elevernas motivation till skrivande enligt mätningarna som utförts. 

 

 

3.6.2 På vilket sätt påverkas elevernas skriftliga kvalitet och kvantitet 
genom ett speldidaktiskt upplägg av skrivundervisningen?  
Samtliga eleverna som deltagit i studiens alla delar visar på att det skett en ökning 

beträffande kvalitet och kvantitet i elevernas skriftliga framställningar. Antalet ord som 

eleverna skrivit efter pedagogiska verktygets implementering har ökat markant. Kvalitén i 

elevernas skrifter har ökat, där det visar sig vara svårt att avgöra huruvida ökning beror på 

kunskapsutveckling eller på det faktum att det skrivits mycket mer och därmed funnits 

mer material att bedöma, något som första skrivuppgiften inte riktigt tillät då elevernas 

första skrivuppgift innehöll för få ord för att kunna göra en bedömning i skriftens kvalitet. 

Resultatet visar att elevernas skriftliga kvantitet och kvalitet ökar efter implementeringen 

av pedagogiska verktyget.  
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4. DISKUSSION 
 

4.1 Metoddiskussion 
 

4.1.1 Metod  
Motivationen inför skrivuppgifterna samt elevernas känsla efter genomförd uppgift mättes 

genom elevernas svar på självskattningsformulärer. Dock ser vi inte att resultatet utgör 

grund för generaliserbarhet i studien. I jämförelsegruppen skedde en marginell ökning i 

motivation samt marginell ökning av känslan över att ha lyckats. I testgruppen skedde 

istället en sänkning i motivation, dock saknas fem elever, skulle dessa elever skattat en 

trea i motivation är resultatet likvärdigt; därmed kan en liten sänkning utmätas.  

Testgruppens skattning på känslan av att ha lyckats med skrivuppgiften avviker för 

mycket (17 kontra 12 svarande), däremot syns en sänkning i känslan över att ha lyckats, 

då det finns fler 1or, något som ter sig anmärkningsvärt då deras skriftliga resultat visar på 

motsatsen. Det går att antyda att valet av material inte fått eleverna att känna sig mer 

motiverade. Har ämnesvalet varit felaktig? Gunnarsson (2012: 221) menar att: ”Vi leder 

ständigt en kollektiv dialog, där vi hjälper elever att upptäcka vad de redan vet och vad de 

ännu inte vet så att de får lust att lära nytt”. Gunnarssons teori i kombination med Nutleys 

(2019:77ff) om att hålla sig till individers referensramar var kanske den viktigaste 

ansatsen inför studien och vi är inte beredda att överge den teorin. Däremot tänker vi att vi 

kanske inte hittat rätt referensram? Kommentarer från elever som: ”ingen spelar Fortnite 

längre”, ”det är bara småbarn som spelar Fortnite ju, varför ska vi skriva det här?” ger en 

fingervisning om att vårt antagande om att Fortnite skulle vara inom elevernas 

intresseområde var felaktig.  

  

Är det då enbart metoden som är det väsentliga? Är referensramen som skapas då vi först 

introducerar och förkortar samma fabel som sedan förlängs istället effekten? Väger den 

referensramen tyngre än elevernas tidigare kunskaper i ämnesvalet? Skulle vi se en 

skillnad om eleverna istället skulle skriva en egen påhittad fabel? Skulle då eleverna som 

arbetade med spel uppleva en högre motivation än jämförelsegruppen? Säljö (2000:50f) 

påvisar stora svårigheter med att kartlägga motivation då individens känslor är subjektiva 

och svåra att kartlägga med vetenskapliga verktyg. Vi kan göra många antaganden om 

varför inte elevernas motivation och känsla av att ha lyckats inte står i paritet med 

kvalitet- och kvantitetsökning men faktum kvarstår att vi faktiskt inte kan veta säkert 

varför eleverna skattar som de gör. Vilka faktorer påverkar hur de skattar? Är det 

dagsform, avsaknad av att uppgiften känns meningsfull eller känner de helt enkelt inte att 

de har lyckats? En möjlig anledning kan vara att den externa motivationen saknas (Deci 

1971) i och med att uppgiften inte belönas med betyg.  

  

4.1.2 Reliabilitet och validitet 
Självskattning är vanligt och en enkel metod att administrera, dock kan självskattning vara 

problematisk att analysera. Man bör ha i åtanke att det kan finnas faktorer som påverkat 

elevernas resultat i formulären, så som att deltagarna kan uppfatta frågorna subjektivt och 

därmed tolka skalan olika, man bör ha i åtanke att eleverna har olika personligheter som 

dessutom är påverkade av den kontext de befinner sig i där det i detta fall handlar om 

elever som känner sig misslyckade i sitt skolarbete. Tiden på dygnet kan ha haft inverkan 

på resultatet, relationen mellan undervisande lärare och eleverna kan ha en påverkan 

precis som kompisarna svar eller det man tror att alla andra kommer att svara. Då dessa 

elevgrupper har en negativ kultur gentemot skolarbete överlag kan det antas att deras 
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självförtroende är lågt i detta sammanhang, därför bör även en sådan faktor has i åtanke 

när resultaten analyseras. Det hade varit intressant att veta hur eleverna definierar 

motivation, vilket därmed skulle möjligtvis låta oss skönja några mönster. Kan studien 

påstås ha hög validitet? Till viss del, vi har kunnat mäta och se en effekt beträffande 

elevernas kvantitet i deras skrift, en kvalitetsökning ses också men det är svårt att veta om 

det är en faktisk ökning eller om kvalitetsökningen enbart kan ses då eleverna skrivit mer, 

samtidigt har elevernas motivation varit oförändrad i deras självskattning även om det kan 

tänkas att deras känsla över att lyckas med skrivuppgifterna borde ha påverkat deras 

motivation. Vi kan inte generalisera resultatet på en vidare population, men vi kan till viss 

del generalisera i vår grupp, dock har vi haft homogena grupper vilket minskar 

variationen bland respondenterna. Kan studien anses ha hög reliabilitet? Egentligen inte, 

då verktyget som skapats för studiens ändamål skulle behöva prövas i andra sammanhang 

samt replikeras för att kunna dra några slutsatser om verktygets utformning och dess 

effekter. Dessutom är inte mätningen vad gäller kvalitet i elevernas skrifter helt fri från 

bias eftersom bedömning utförts av elevernas reguljära lärare, vilket både kan vara en 

fördel då läraren har en uppfattning om rådande nivå innan studiens utförande men 

samtidigt negativt då läraren kan ha förutfattade meningar och en negativ bild av 

elevernas beteendemönster sedan förr vilket kan påverka bedömningen.    

 

4.1.3 Etiska överväganden 
Forskningsetiska riktlinjer följdes genom att eleverna informerades om experimentet samt 

gavs betänketid för att sedan avgöra om de ville delta eller ej. Detta i kombination med att 

medgivande från föräldrar krävdes innebar att urvalsgruppen inte blev slumpvist utvald, 

Dock randomiserades eleverna till jämförelsegrupp respektive testgrupp. Ett etiskt 

ställningstagande som vi behövt ta hänsyn till är att ett flertal av eleverna endast gett sitt 

medgivande till att deras arbete fick tas med i studien om vi garanterade total anonymitet 

samt att deras arbeten inte skulle spridas vidare. Detta medför att vi inte kan bifoga 

elevernas arbeten och enkätsvar som bilagor. 

 
4.1.4 Förslag till metodförbättring  
En förbättring av studien skulle kunna vara att göra ett bättre researcharbete. Vårt 

antagande att spelet Fortnite var särskilt intressant för dessa elever visade sig inte vara 

helt korrekt. Nu blev även detta en faktor att ta hänsyn till då eleverna inte alls visade sig 

längre ha ett intresse för just Fortnite utan spelade istället andra spel. I enkäten som 

eleverna fick besvara innan studien påbörjades skulle det även ha tillfrågats vilket/vilka 

spel eleverna spelar, för att lättare kunna hålla oss till deras intressen. En intressant aspekt 

hade varit att mäta elevernas resultat utan att utföra självskattningar, för att se om 

resultatet blivit likvärdigt eller annorlunda, på så vis hade pedagogiska verktyget getts mer 

utrymme i studien. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion  
 

4.2.1 Frågeställning 1: Hur påverkar ett speldidaktiskt upplägg spelvana 
elevers motivation till skrivande? 
Motivationen inför skrivuppgifterna samt elevernas känsla efter genomförd uppgift mättes 

genom elevernas svar på självskattningsformulärerna. Dock ser vi inte att resultatet utgör 

grund för generaliserbarhet i studien. I jämförelsegruppen skedde en marginell ökning i 

motivation samt marginell ökning av känslan över att ha lyckats. I testgruppen skedde 
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istället en sänkning i motivation, dock saknas fem elever, skulle dessa elever skattat en 

trea i motivation är resultatet likvärdigt; därmed kan en liten sänkning utmätas.  

Testgruppens skattning på känslan av att ha lyckats med skrivuppgiften avviker för 

mycket (17 kontra 12 svarande), däremot syns en sänkning i känslan över att ha lyckats, 

då det finns fler 1or, något som ter sig anmärkningsvärt då deras skriftliga resultat visar på 

motsatsen. Det går att antyda att valet av material inte fått eleverna att känna sig mer 

motiverade. Har ämnesvalet varit felaktig? Gunnarsson (2012: 221) menar att: ”Vi leder 

ständigt en kollektiv dialog, där vi hjälper elever att upptäcka vad de redan vet och vad de 

ännu inte vet så att de får lust att lära nytt”. Gunnarssons teori i kombination med Nutleys 

(2019:77ff) om att hålla sig till individers referensramar var kanske den viktigaste 

ansatsen inför studien och vi är inte beredda att överge den teorin. Däremot tänker vi att vi 

kanske inte hittat rätt referensram? Kommentarer från elever som: ”ingen spelar Fortnite 

längre”, ”det är bara småbarn som spelar Fortnite ju, varför ska vi skriva det här?” ger en 

fingervisning om att vårt antagande om att Fortnite skulle vara inom elevernas 

intresseområde var felaktig.  

  

Är det då enbart metoden som är det väsentliga? Är referensramen som skapas då vi först 

introducerar och förkortar samma fabel som sedan förlängs istället effekten? Väger den 

referensramen tyngre än elevernas tidigare kunskaper i ämnesvalet? Skulle vi se en 

skillnad om eleverna istället skulle skriva en egen påhittad fabel? Skulle då eleverna som 

arbetade med spel uppleva en högre motivation än jämförelsegruppen? Säljö 

(2000:50f), påvisar stora svårigheter med att kartlägga motivation då individens känslor är 

subjektiva och svåra att kartlägga med vetenskapliga verktyg. Vi kan göra många 

antaganden om varför inte elevernas motivation och känsla av att ha lyckats inte står i 

paritet med kvalitet- och kvantitetsökning men faktum kvarstår att vi faktiskt inte kan veta 

säkert varför eleverna skattar som de gör. Vilka faktorer påverkar hur de skattar? Är det 

dagsform, avsaknad av att uppgiften känns meningsfull eller känner de helt enkelt inte att 

de har lyckats? En möjlig anledning kan vara att den externa motivationen saknas (Deci 

1971) i och med att uppgiften inte belönas med betyg.  

 
4.2.2 Frågeställning 2: På vilket sätt påverkas elevernas skriftliga kvalitet 
och kvantitet genom ett speldidaktiskt upplägg av skrivundervisningen? 
Kvantitet har ökat markant i båda grupperna. Antal ord som skrivits i uppgift 1 kontra 2 

har ökat för både testgruppen och jämförelsegruppen. Ett problem är att andelen elever 

som deltagit i alla moment är få, vilket innebär att det är svårt att komma till slutsatsen att 

arbetsmetoden per automatik får till en kvantitets- och kvalitetsökning. Det är även svårt 

att veta om eleverna skulle ha presterat likvärdigt om undervisningen fortlöpt som vanligt, 

även om undervisande lärare påstår att dessa ökningar inte följer normen för elevernas 

prestationer och hävdar att metoden haft en positiv effekt på elevernas skrivande. 

Kvaliteten i elevernas skrifter har ökat, mest för att kvantitet har ökat, då det inte riktigt 

gick att utmäta kvalitet med så få ord som eleverna skrev i första uppgiften. Fler elever 

använde sig av interpunktion i den längre texten än vad de gjorde i den kortare. Även 

gestaltningar fanns med i flera av elevtexterna i uppgift 2, vilket bekräftar bedömande 

lärares observationer beträffande kvalitetsökning. Det går inte att utmäta någon skillnad 

mellan gruppernas resultat, vilket kan innebära att ämnesvalet inte haft inverkan på 

elevernas prestationer. En av anledningarna kan vara att det skapats gemensamma 

referensramar för båda grupperna, då det funnits ett progressionstänk i hela utförandet. 

Dessa referensramar kan ha haft större inverkan än elevernas tidigare kunskaper i 

ämnesvalen som introducerats för grupperna, därför kan en slutsats vara att 

progymnasmata som metod är effektiv oavsett ämnesval. En annan förklaring till 
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kvantitetsökningen kan vara att eleverna fått tydliga ramar för vad som ska utföras, vilket 

medfört att deras förmåga att skapa texter ur intet inte varit nödvändigt. Skulle det ha 

uppnåtts liknande resultat om eleverna fick ytterligare en skrivuppgift utan en tydlig ram 

att följa? Detta skulle dock falla utanför progymnasmatas struktur och progressionstänk 

och därmed vara oväsentligt för detta arbete.   

 

 

4.3 Slutsatser  
Innan studien inleddes fanns det en tanke om att eleverna som arbetade i testgruppen 

skulle uppnå högre resultat beträffande deras motivation till skrivande efter att ämnesvalet 

introducerats, något som visade sig vara felaktigt. Eleverna uppnådde likvärdiga resultat i 

skrift och i självskattning där deras motivation till skrivuppgifter kartlades, vilket 

förvånade oss. I resultatet framkommer det att ämnesvalet varit oväsentligt för elevernas 

skriftliga resultat beträffande kvantitet och kvalitet, där snarare metoden utformad efter 

progymnasmata kan anses vara det som fått till en effekt på elevernas skriftliga resultat, 

medan motivationen förblivit nästintill oförändrad oavsett grupp. Studien kan påvisa att 

det finns element i progymnasmata som är värda att använda i undervisningen för att 

utveckla elevernas skriftliga förmåga. Även om viljan visat sig vara oförändrad i 

självskattning, så bör ändå elevernas skriftliga utveckling visa på ett resultat som är värd 

att analysera och arbeta vidare med. Studien visar på att det pedagogiska verktyget som 

använts ökar på elevernas kvantitet och kvalitet i deras skrift, vilket i sig lämnar dörren 

öppen för att studera progymnasmatas effekter vidare, då denna studie är för kort för att 

dra några vidare slutsatser om det resultatet som uppnåtts.   

 

4.3.1 Förslag till framtida studier 
Vi ser ett behov av fortsatt arbete inom forskningsområdet och det skulle kunna innebära 

längre skrivuppgifter för att möjliggöra fler mätbara värden, då det i denna studie varit 

svårt att kartlägga elevernas kvalitativa utveckling i deras skrift. I och med vår ambivalens 

gällande huruvida progymnasmata kan tillskrivas förändringen i elevernas skrift eller ej 

torde att testa fler steg ur D’Angelo progymnasmata ge svar på detta, därför kan arbetet 

ses som ett första steg till att utföra vidare studier i ämnet. I vidare studier bör elevernas 

självskattningsformulär kombinera med intervjuer för att få en djupare förståelse för 

elevernas brist på motivation, detta skulle också tillföra ytterligare en dimension till 

studien. Det vore intressant att följa elevernas utveckling över tid, något som skulle kunna 

genomföras genom att observera en grupps skrivutveckling och motivation, förslagsvis 

från årskurs 3 och de nationella proven i svenska till och med slutet av årskurs 9, på så vis 

skulle progymnasmatas alla delar kunna appliceras och därmed ge en mer rättvis bild av 

pedagogiska verktygets effekter. 
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Bilaga 1 
 

 

LÄRARHANDLEDNING - EFFEKTSTUDIE  

TESTGRUPP (A) FORTNITE 

 

1. Presentera ordspråk samt introducera skrivövning 1. 

https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556
fJbJNGwuDVrPwk/edit 
 

2. Självskattning 1  

https://docs.google.com/forms/d/17j_RgQAWO7sysK5kHf020esZYJN7YfhBc
cl3yRuz0yg/edit 
 

3. Skrivuppgift 1 (ordspråk) 

https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556
fJbJNGwuDVrPwk/edit 
 

4. Presentera fabler (förkorta fabel) 

https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMA
o5NNmdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot 
 

5. Självskattning 2  

https://docs.google.com/forms/d/1bS4xSC40ERRIkJNSfpHiof0JzwbUNqMk7
rmrzKdWkk/edit 
 

6a. Skrivuppgift 2 Fortnite (förlänga - berättande form) 

https://docs.google.com/document/d/1ohUL2jpjxW2QCJyqQB1X95M_nEqGI
jgydaI7tq57N_w/edit#heading=h.tyj1sl45loot 
 

7. Självskattning 3 

https://docs.google.com/forms/d/14kRolu1iVXR4TSmlgC4HvbbXOJMBEKtSI
mEhhG6t3w0/edit 
  

https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/forms/d/17j_RgQAWO7sysK5kHf020esZYJN7YfhBccl3yRuz0yg/edit
https://docs.google.com/forms/d/17j_RgQAWO7sysK5kHf020esZYJN7YfhBccl3yRuz0yg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NNmdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NNmdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/forms/d/1bS4xSC40ERRIkJNSfpHiof0JzwbUNqMk7rmrzKdWkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bS4xSC40ERRIkJNSfpHiof0JzwbUNqMk7rmrzKdWkk/edit
https://docs.google.com/document/d/1ohUL2jpjxW2QCJyqQB1X95M_nEqGIjgydaI7tq57N_w/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/document/d/1ohUL2jpjxW2QCJyqQB1X95M_nEqGIjgydaI7tq57N_w/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/forms/d/14kRolu1iVXR4TSmlgC4HvbbXOJMBEKtSImEhhG6t3w0/edit
https://docs.google.com/forms/d/14kRolu1iVXR4TSmlgC4HvbbXOJMBEKtSImEhhG6t3w0/edit
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Bilaga 2 
 

LÄRARHANDLEDNING - EFFEKTSTUDIE  

JÄMFÖRELSEGRUPP (B) HUNDEN 

 

 

1. Presentera ordspråk samt introducera skrivövning 1. 

https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJN

GwuDVrPwk/edit 
 

2. Självskattning 1  

https://docs.google.com/forms/d/17j_RgQAWO7sysK5kHf020esZYJN7YfhBccl3yRu

z0yg/edit 
 

3. Skrivuppgift 1 (ordspråk) 

https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJN

GwuDVrPwk/edit 
 

4. Presentera fabler (förkorta fabel) 

https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NN

mdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot 
 

 

5. Självskattning 2  

https://docs.google.com/forms/d/1bS4xSC40ERRIkJNSfpHiof0JzwbUNqMk7rmrzK

dWkk/edit 
 

 

6b. Skrivuppgift 2 hunden (förlänga - berättande form) 

https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NN

mdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot 
 

7. Självskattning 3 

https://docs.google.com/forms/d/14kRolu1iVXR4TSmlgC4HvbbXOJMBEKtSImEh

hG6t3w0/edit 
  

https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/forms/d/17j_RgQAWO7sysK5kHf020esZYJN7YfhBccl3yRuz0yg/edit
https://docs.google.com/forms/d/17j_RgQAWO7sysK5kHf020esZYJN7YfhBccl3yRuz0yg/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsVFM64r6hCY_1ni16UmSzL3EP556fJbJNGwuDVrPwk/edit
https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NNmdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NNmdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/forms/d/1bS4xSC40ERRIkJNSfpHiof0JzwbUNqMk7rmrzKdWkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bS4xSC40ERRIkJNSfpHiof0JzwbUNqMk7rmrzKdWkk/edit
https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NNmdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/document/d/1I49cf_0DzLrFilaHE8GaFRpxGJSlmMAo5NNmdFkOqs8/edit#heading=h.tyj1sl45loot
https://docs.google.com/forms/d/14kRolu1iVXR4TSmlgC4HvbbXOJMBEKtSImEhhG6t3w0/edit
https://docs.google.com/forms/d/14kRolu1iVXR4TSmlgC4HvbbXOJMBEKtSImEhhG6t3w0/edit


 

45 
 

Bilaga 3  
 
Uppgifter och självskattning 

Nedan presenteras elevernas uppgifter och självskattningar i kronologisk ordning. 

  

Självskattning 1 

 

Innan första skrivuppgiften kartlades elevernas motivation till att utföra skrivuppgifter 

generellt, innan ämnet presenterades för eleverna.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Skrivuppgift 1: Ordspråk 

 

Ordspråken är flera tusentals år gamla och kommer från forntiden då vi 
faktiskt inte hade ett skriftspråk.  

Ordspråk finns över hela världen men oftast så är de färgade av kultur och 
samhälle. “En fågel i handen är bättre än tio i skogen” heter på 
arabiska “En gräshoppa i handen är bättre än tio som flyger”. Så trots 
att vi lever på olika ställen runt om i världen har vi liknande tankar och 
funderingar, men olika vardag.  

Grejen med ordspråk är att de ska vara korta och enkla att komma ihåg. 
Allra lättast att minnas är om ordspråket har en rytm eller om de rimmar 
som “Många bäckar små gör en stor å”.  

 

Exempel på vanliga svenska ordspråk: 

 Lika barn leka bäst 
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 Tala är silver men tiga är guld 
 Ingen rök utan eld 
 Bättre fria än fälla 
 Den som gapar över mycket mister ofta hela stycket 
 Alla känner apan men apan känner ingen. 

Fler exempel hittar du här.  
 

Du ska nu skriva en kort berättelse utifrån ett ordspråk. så här ska du 
göra:  
 

1. Välj ett ordspråk, antingen det du skrev på padlet under svensklektionen 
eller välj ett nytt.  
 

2. Skriv en berättelse utifrån ordspråket du valt.  
 

 

Skrivuppgift 2a: Fortnite (fabler) 

Fabel 

En fabel är en berättelse som ska vara kort och den handlar ofta om djur. 
Det som är speciellt med djuren är att de har mänskliga egenskaper. Ofta 
tänker vi nog inte ens på det här eftersom vi sett filmer och läst sagor som 
är baserade på fabler ända sedan vi var små. Vi vet ju att ugglan är… 
(klok) och räven är … (listig).  

Sensmoral  

Sensmoralen är slutklämmen i en fabel, lärdomen vi ska ta med oss. 

Exempel på en fabel:  

Campern och snipern 

Spelaren med den åtråvärda karaktären, en ”Ghool trooper”, letade febrilt 
efter sina fiender. Kartan började sina, vilket gjorde att hans fiender kom 
närmre för varje minut som gick. Ghooltroopern satt gömd i sin buske. Det 
hela kändes som en skänk från ovan, först hittade han det sällsynta vapnet 
med kikarsiktet, en ”Bolt accion sniper”, för att sedan snabbt finna den 
legendariska busken. Denna gång skulle det inte gå att misslyckas. 
 

Strategin var simpel, hitta ett vapen med kikarsikte, finna en lämplig plats 
att gömma sig vid, läsa arga kommentarer från dåliga förlorarna som kallar 
dig för ”noob” och ”f... camper”, varje gång de råkar bli skjutna av dig.  
 

Nu fanns det enbart fyra motståndare kvar, Ghooltroopern hade aldrig 
tidigare kommit så långt. Han satt tryggt i sin buske, väntandes på sina 

https://de-roliga-skamt.se/fina-ordsprak/
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måltavlor som den försökte finna med sitt kikarsikte. Istället för en måltavla, 
såg spelare en låda med legendariska ”Heavy sniper”. Spelaren lämnar sin 
trygga plats. Ghooltroopern går med snabba steg mot sin nyvunna leksak. 
Precis när vapnet plockas upp, ser spelare spikar falla mot sitt huvud. 
Spelaren ser sin underbara karaktär försvinna. Döden var ett faktum. 
 

Sensmoral: Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket. 
 
Uppgift: 
 
1. Fyll i självskattning 2.  
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Självskattning 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning skriuppgift 2a 

 

 
2. Uppgift 1 

Förkorta berättelsen Campern och snipern. Texten ska alltså bli så 
kort som möjligt, men du ska försöka få med det viktigaste så att 
man förstår berättelsen bakom sensmoralen. 

 

3. Uppgift 2 
Förlängning - skriv om texten till en berättande text, där du skriver i 
förstaperson (jag). Fyll på med gestaltningar, miljöbeskrivning 
(använd sinnena som “jag ser, jag hör, jag känner”). 

 

4. Fyll i självskattning 3 (länk) 
 
 

Skrivuppgift 2b: fabler (jämförelsegrupp)  
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Fabel 

En fabel är en berättelse som ska vara kort och den handlar ofta om djur. 
Det som är speciellt med djuren är att de har mänskliga egenskaper. Ofta 
tänker vi nog inte ens på det här eftersom vi sett filmer och läst sagor som 
är baserade på fabler ända sedan vi var små. Vi vet ju att ugglan är… 
(klok) och räven är … (listig).  

Sensmoral  

Sensmoralen är slutklämmen i en fabel, lärdomen vi ska ta med oss.  

 

Exempel på en fabel:  

Hunden och köttstycket 

En hund gick på en spång över en ström, med ett köttstycke i munnen. Då 
såg han sin egen spegelbild i vattnet, och trodde att det var en annan 
hund, som också hade ett köttstycke i munnen, men ett mycket större, 
tyckte han, än hans eget. Något som fick hunden att känna sig besviken för 
den bit han själv hade, knappt skulle räcka till att mätta hungern, då den 
inte ätit på hela förmiddagen.  
 

Strax släppte hunden sitt stycke, för att nappa till sig den andres. Hunden 
skällde så högt den kunde i ett försök att skrämma den andre hunden till att 
släppa sitt stora köttstycke. Den såg köttstycket falla och började fantisera 
om sin nyvunna måltid. Han såg inte sin egen köttbit, men tänkte inte på 
det då den nya köttbiten var större, saftigare och än mer mättande.  
 

Men hur gick det? Jo, han miste båda, för hans eget köttstycke flöt bort 
med strömmen, och det andra stycket, det fanns ju bara i hans inbillning. 
Hunden tittade febrilt omkring sig sökandes efter sin köttbit, en köttbit som 
inte gick att finna någonsin igen. 
 

Sensmoral: Den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket. 
 
Uppgift:  
 

1. Fyll i självskattning 2 
 

2. Uppgift 1 
Förkorta berättelsen Hunden och köttstycket. Texten ska alltså bli 
så kort som möjligt, men du ska försöka få med det viktigaste så att 
man förstår berättelsen bakom sensmoralen. 
 

3. Uppgift 2 

Förlängning - skriv om texten till en berättande text, där du skriver i 
förstaperson (jag). Fyll på med gestaltningar, miljöbeskrivning 
(använd sinnena som “jag ser, jag hör, jag känner”). 

https://docs.google.com/forms/d/1bS4xSC40ERRIkJ-NSfpHiof0JzwbUNqMk7rmrzKdWkk/edit


 

50 
 

 

4. Fyll i självskattning 3 (länk) 
 
 

Självskattning 3 
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Bilaga 4  

 
Definiering av arbetsfördelning 
Rubrikssättningen och ordningen i arbetet har förändrats sedan den första inlämningen. Efter första 
utkastet har allt som förändrats, reviderats och tillagts utförst tillsammans, därför har det valts att 
behålla orginalbeskrivningen av arbetsfördelningen då det är svårt att definiera om detta efter alla 
förändringar som utförst efter ventilering och kommentarer från examinator.  

 
Att definiera vem som gjort vad i detta arbete är inte särskilt lätt. I perioder har vi haft 
ständig kontakt och idéer har bollats fram och tillbaka mellan Mora och Stockholm. 
Vi har delat mappar i Google Drive där vi ständigt läst och lagt till på varandras 
texter.  
Det som har varit en särskild framgångsfaktor i samarbetet mellan oss är att vi 
ständigt satt upp deadlines och avstämningar. Det som nedan presenteras som en 
grovt fördelad arbetsfördelning bör enbart ses som en fördelning av ansvar. Inget 
stycke under hela detta arbete är skrivet av enbart en av oss. Om en av oss skrivit en 
text har den andra korrekturläst, lagt till och tagit bort. För att ett sådant upplägg ska 
vara möjligt är prestigelöshet en förutsättning.    
Arbetet med uppsatsen har stundtals varit mödosamt, vi har båda små barn samt 
heltid- respektive heltidsarbetar vi båda två. Det har blivit många sena kvällar och 
nätter samt helger och utan varandras stöttning skulle inte uppsatsens slutversion vara 
klar i skrivande stund.  
 
Emelie Andersson och Samuel Grinblatt 2019-10-29 
 
Emelie 
1.1.1 Beskrivning av skola  
1.1.2 Beskrivning av grupp  
1.1.3 Beskrivning av spelvanor 
1.2.1 Gamification/spelifiering 
1.2.3 Genre  
1.3.1 Svenskämnets syfte 
1.3.2 Centralt innehåll  
1.3.3 Kunskapskrav  
1.5.2 Metodlitteratur 
2.2.1 Självskattning 1 
2.2.2 Skrivuppgift 1: Ordspråk  
2.2.3 Skrivuppgift 2a: Fortnite (fabler) 
2.2.4 Självskattning 2 
2.2.3 Fortsättning skriuppgift 2a 
2.2.6 Självskattning 3 
3.1 Spelvanor 
3.1 Självskattning testgrupp 
3.1.1 Självskattning 1 
3.1.2 Självskattning 2 
3.1.3 Självskattning 3 
3.2 Sammanställning testgrupp  
4.2.2 Frågeställning 2: På vilket sätt påverkas elevernas skriftliga kvalitet och kvantitet 
genom ett speldidaktiskt upplägg av skrivundervisningen? 
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Samuel 
1.1.4 Tidigare forskning 
1.2.2 Progymnasmata  
1.2.4 Fabeln 
1.5.1 Motivation 
1.5.3 Pedagogiskt verktyg - progymnasmata, fabel och gamifaication 
2.2.1 Självskattning 1 
2.2.2 Skrivuppgift 1: Ordspråk  
2.2.4 Självskattning 2 
2.2.5 Skrivuppgift 2b: fabler (jämförelsegrupp)  
2.2.6 Självskattning 3 
3.3 Självskattning jämförelsegrupp 
3.3.1 Självskattning  
3.3.2 Självskattning  
3.3.3 Självskattning  
3.4 Sammanställning - elever - jämförelsegrupp 
3.4.1 Sammanfattning jämförelsegrupp  
4.2.1 Frågeställning 1: Hur påverkar ett speldidaktiskt upplägg spelvana elevers 
motivation tillskrivande? 
2.1.3 Urval 
2.1.4 Generaliserbarhet 
2.1.2 Insamling samt analys av data 
4.1.2 Reliabilitet och validitet 
 
Tillsammans 
1.4 Syfte och frågeställningar  
2.1.1 Genomförande  
2.1.5 Forskningsetiska avvägningar 
4.1.1 Metod 
4.1.3 Etiska överväganden  
4.1.4 Förslag till metodförbättring 
4.3 Slutsatser 
4.3.1 Förslag till framtida studier 
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Bilaga 5 
Skärmklipp från gemensam mapp i Google Drive.  
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Bilaga 6  
Brev till föräldrar. 

 
 

Hej! 
 
Under kommande lektioner i språkval svenska/engelska kommer eleverna arbeta med 
att utveckla sina skriftliga förmågor, där fokus ligger på att skriva berättande texter.  
Under dessa lektioner kommer vi att kartlägga elevernas motivation genom att fylla i 
självskattningsenkäter efter varje skrivmoment.. All medverkan är anonym, där alla 
elever själva avgör huruvida deras resultat får användas eller ej. Eleverna har möjlighet 
att avbryta sitt medverkande i studien om så önskas. Vi kommer att fråga elevernas 
om deras resultat får användas, därför vädjar vi till er om att höra av er till oss om ni 
motsätter er att ert barn medverkar genom att vi får använda deras resultat (enkät + 
skriftlig produktion). 
 
Vi skriver till er då vi gärna vill använda elevernas resultat i forskningssyfte, där vi är 
intresserade av att se korrelationen mellan motivation och skriftlig produktion 
Med vårt examensarbete i ämnet svenska hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap och 
förståelse för hur eleverna upplever skrivande i skolan.  
 
I vår insamling och hantering av enkäter och elevernas texter kommer vi att följa 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att informationen som 
samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och endast användas i denna studie och 
sedan raderas efter uppsatsens godkännande. Undersökningen kommer sedan att 
presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Mvh 
  
Emelie Andersson och Samuel Grinblatt  
Högskolan Dalarna  
 


