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Abstrakt. 

Arbetet handlar om hur elever uppfattar och påverkas av rollspel som undervisningsmetod för främst samhällskunskap. 

Syftet var att undersöka ifall att elevers syn på metoden överensstämde med litteratur på området samt vilka faktorer 

som kunde tänkas ha påverkan på hur elever uppfattade metoden. Studien genomfördes på två gymnasieskolor i en 

kommun i Västerbotten. Undersökningen skedde med hjälp av två undersökningsmetoder, observation och enkäter. 

Utöver dessa undersökningsmetoder användes litteratur för att bygga bakgrund till studien. I observationerna deltog tre 

klasser och enkätundersökningen ytterligare en klass, samtliga elevgrupper i studien hade humanistisk-estetisk 

inriktning på sina gymnasieprogram. För att analysera resultaten användes både kvalitativa och kvantitativa verktyg. 

Studien visade på att eleverna hade en blandad inställning till metoden, vilken de beskrev med både positiva och 

negativa egenskaper.  
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1. Inledning. 

”Jag hör och jag glömmer. 

Jag ser och jag kommer ihåg. 

Jag gör och jag förstår.” 

Kinesiskt ordspråk
1
  

Citatet kommer ur Yngve Hanssons bok Simuleringar – för lärande och insikt
2
 och är det citat som 

boken börjar med. Därefter förklarar författaren vad en simulering innebär, att dessa ”kan ses som 

modeller av verkligheten.”
3
 Simulering som pedagogiskt verktyg skulle alltså vara ett sätt att låta 

elever ”göra och förstå”, dvs praktisera det ena eller det andra. Enligt Nationalencyklopedins 

definition är rollspel en ”i psykodrama [använd] teknik för att tydliggöra deltagarnas privata roller 

och finna möjligheter till nya lösningar av konflikter. I pedagogiskt rollspel gestaltar deltagarna 

stiliserade roller, tex "lärare" och "elev"”.
4 

Den intressanta delen angående rollspel för detta arbete 

är vad som skulle kunna innefattas i den pedagogiska formen av rollspel. I ett exempel ur litteratur 

riktad till pedagoger beskrevs metoden rollspel/simulering som ett sätt att pröva verkligheten, men 

även som att den ”kombinerar aktivt lärande med simultan aktivering av hjärnans olika 

minnessystem. Eftersom fokus ligger på upplevelsen, stimulerar man dessutom hjärnans 

känslocentra, som är en nyckelfunktion för att skapa inlärning.”
5
  

Jag vet inte om detta stämmer, men minns själv, en passage ifrån gymnasiet när vi hade ett rollspel, 

då i historia. Rollspelet då behandlade Första världskriget och specifik Freden i Versailles. Inom 

klassen och de enskilda grupperna, var vi helt klart, olika mycket med på idén om rollspel och vad 

det innebar. Från de som verkligen ville leva sig in i berättelsen/kontexten till dem som var mer 

intresserade av att få det överstökat och dem som bara ritade blommor på planscherna och ville ha 

fred. Det finns mer att säga om händelserna då det finns mycket att berätta, men syftet med denna 

del av inledningen är egentligen att etablera vem jag är och vad är min relation till ämnet och 

hobbyn rollspel. Jag tillhörde under min tid i gymnasiet rollspelsgänget/nördarna. Vid tiden för 

detta examensarbete är jag aktiv i Sverok – Spelhobbyförbundet, vilka organiserar stora delar av 

spelhobbykulturen, med sina cirka 135 000 medlemmar, förbundet har främst inriktning på 

ungdomar.
6
 Rollspel, som är en del av den större spelkulturen, kan ses som ett fält med många 

dimensioner, dels så betecknas detta som sagt ibland som en del av spelhobbyn som då oftast 

innebär så kallat bordsrollspel, med spelare kring ett bord vilka spelar sina roller. Rollspel kan även 

                                                 
1
 Citat ur: Yngve Hansson, Simuleringar – för lärande och insikt, Förlagshuset Gothia, Stockholm, 2004, s 7. 

2
 Hansson, , Förlagshuset Gothia, Stockholm, 2004. 

3
 Hansson, Stockholm, 2004, s 7. 

4
 Nationalencyklopedin, Rollspel, http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/rollspel/294901, 14/5-2012. 

5
 Fredrik Axelzon, m.fl, Rollspel i skolan upplevelsebaserat lärande, BJT Förlag, Lund, 2007, Baksidestext.  

6
 Sverok, http://www.sverok.se/, 7/11-2012. 

http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/rollspel/294901
http://www.sverok.se/
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innefatta Levande rollspel eller Lajv/live som det också kallas där deltagare gestaltar sina roller i 

olika miljöer.
7
 Med sitt utåtagerande och ofta kunskapsinhämtande del skulle jag vilja mena på att 

denna form av rollspel ligger närmast den metod som används i skolansundervisning. Detta då det 

likt inom improvisationsteatern gäller att gestalta olika människor och/eller kulturer, vilket kräver 

på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Det är mot denna del av spelkulturen jag har kommit att inrikta 

min privata hobby. 

Rollspel har gett mig personligen mycket tillbaka, men samtidigt frågor till exempel: Hur kan 

rollspel utvecklas? Varför rollspel? Hur upplever andra metoden? Detta samt en nyfikenhet på 

metoder inom undervisningen, gjorde att ämnet för detta examensarbete blev metodik och rollspel. 

Efter inledande litteraturgranskningar så fann jag att mycket av litteraturen främst tog upp metoden 

från lärarnas perspektiv, medan eleverna hamnade i bakgrunden. Varför det skulle kunna beskrivas 

som att perspektivet för de som utsätts för metoden, brukarna, saknades eller var bristfälligt. Målet 

för denna studie är därmed att undersöka hur elever uppfattar metoden utifrån ett antal frågor som 

redovisas nedan. 

1.1. Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera hur elevers aktivitet under ett arbetsområde 

inom Samhällskunskap påverkas av moment med rollspel/simulering. Detta kommer att ske genom 

följande frågeställningar.  

 Hur uppfattar eleverna rollspel/simulering som metod? 

 Påverkas elevers vilja till att ”ta ordet” under undervisning under ett moment med rollspel 

och i så fall hur? 

 Hur upplever eleverna att deras kunskaper och färdigheter påverkas av metoden? 

1.2. Centralt begrepp: Rollspel 

Till den enkät som användes som en del av studien brukades följande definition av begreppet 

rollspel: 

 ”Rollspel innebär att du inträder i en roll av någon typ, t. ex yrkesroll, företrädare för en 

organisation/företag, eller ett parti. Utifrån denna roll som någon annan så framlägger du tankar, 

ideér och/eller förslag. När man gestaltar en roll kallas det för rolltagande.” 

                                                 
7
 Axelsson, mfl, Lund, 2007, s 75fff.  
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Definitionen togs fram i samarbete med en kamrat med insyn i rollspelskretsar. Det var även denna 

definition som jag valde att använda i enkäten, vilken stod i samband med frågan om eleven upplevt 

sig ha deltagit i undervisning där rollspel använts. Mer bakgrund till denna definition går att läsa här 

nedan. 

Inom det pedagogiskaspektarat av rollspel så kan man finna tre typer av vad som skulle kunna 

kallas rollspel, den första typen är Rollspel, denna går ut på att en person/elev i roll ska försöka lösa 

ett problem, rollen som då uppställs skall enligt Hansson(2004) på förhand vara beskrivna.
8
 Den 

andra formen Simulering å sin sida innebär att elever ställs inför en tänkt situation och att de sedan 

skall lösa situationen utifrån sig själva.
9 

Dessa två former rollspel, rollspel och simulering, görs 

vanligtvis i grupp. Den tredje formen av rollspel kallas ibland för Storytelling och denna form 

kanske inte lika snabbt kommer då någon tänker på rollspel, men är icke desto mindre en del av 

rollspelspektrat. Denna typ av rollspel är vanligtvis mer inriktad på de berättande aspekterna av 

rollspelet, det vill säga att sätta sig in i en roll och utifrån rollens perspektiv beskriva en händelse 

eller ett skeende, denna form av rollspelande har inte samma krav på interaktion med andra roller 

som de andra typerna. Då storytelling kan göras enskilt, medan de andra formerna kräver 

interaktion med andra. Förutom att ha interaktionen gemensamt så finns det många andra likheter 

mellan en simulering och ett rollspel.
10

 En skillnad som jag och Hansson(2004) har i vår syn på 

rollspel och simulering är att jag ser på yrkesroller och likande roller som något som inte faller 

under gränsen för en simulering, utan att då rolltagandet sker i någon form så är det ett rollspel. 

Medan Hansson menar på att i simuleringen endast är situationen som simuleras och att individerna 

där kan vara sig själva, även ifall att de är i en yrkesroll för en simulering.
11

 En simulering för mig 

innebär en situation vilken det är möjligt för deltagarna att träffa på i verkligheten, en typ av 

simulering är då exempelvis en brandövning som genomförs på en skola.  

Utifrån detta så kan alltså vi se att beroende på hur eleverna har uppfattat definitionen så kan svaren 

skilja sig något då det kan finnas elever som har en bred definition av rollspel där storytelling ingår 

och en något smalare som exkluderar just begreppet storytelling, detta är dock inte något som i 

någon större utsträckning behöver påverka enkätsvarens giltighet. 

 

                                                 
8
 Hansson, Stockholm, 2004, s 13. 

9
 Hansson, Stockholm, 2004, s 7f. 

10
 Hansson, Stockholm, 2004, s 15. 

11
 Hansson, Stockholm, 2004, s 14f. 
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1.3. Disposition 

Under denna rubrik så redogörs för uppsatsens disposition, kaptitel 1 är här uteslutet. 

Kapitel 2. Teori, här ges en teoretisk bakgrund till studien, med en del av den forskning som finns 

på området. I detta kapitel så kommer pedagogiska och andra teorier som kan kopplas till metoden 

och ämnet att redovisas, detta för att ge läsaren en grund för den senare analysen. 

Kapitel 3. Metod, i detta kapitel redogörs för hur insamlingen av material har gått till, både enkäter 

och observationer. Vilka etiska överväganden och hänsynstaganden som gjorts inför och under 

arbetet. I denna del klargörs det även hur materialet har bearbetats. 

Kapitel 4: Empirisk genomgång, här redovisas det empiriskamaterial som insamlats för studien. De 

olika metoderna, observation och enkätundersökingen redovisas var för sig. Det empiriskamaterielet 

behandlas även till stor del fristående gentemot varandra då spårbarheten på enkäter inte fanns. 

Kapitel 5: Sammanfattande slutdiskussion, i denna del av uppsatsen analyseras det 

empiriskaunderlag som skapats i studien med hjälp av teoridelen och de frågeställningar som varit i 

fokus för studien. I denna del sammanfattas studien och ger förslag på vidare forskning inom ämnet. 

I denna del utvärderas även vilka styrkor och svagheter rapporten har, samt hur den skulle ha kunnat 

förbättras. 

Kapitel 6: Källor, i denna del så redovisas de källor som använts för studien. 
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2. Teorianknytning 

I detta kapitel redovisas de artiklar och den litteratur som använts för att bygga den teorietiska 

grunden för arbetet. Teorierna som presenteras i detta avsnitt har även varit aktuella i utformandet 

av observationerna till arbetet samt enkätundersökningen. Kapitlet börjar med en översikt av 

litteraturen som har använts till arbetet, denna är tematiskt uppbyggd i två delar för att ge möjlighet 

till en snabb överblick över litteratur som använts. Efter denna del så presenteras teorier från 

litteraturen, där ämnena är nedbrutna i fyra mindre och mer djupdykande teman. 

2.1. Litteratur översikt. 

2.1.1. Scen, roll och simulering. 

Under denna rubrik kommer jag att lyfta den litteratur som framförallt varit koncentrerad till: scen, 

rolltagande, rollspel och simulering. 

Goffman(2007) förklarar människors agerande och interaktion till varandra med begrepp som denne 

har lånat från teaterns värld.
12

 Litteraturen kring hans teorier har kompletterats med Giddens(2007) 

vilket är ett sammanfattande verk om sociologi.
13

  

Axelzon, m.fl(2007) ger en kort översikt på hur rollspelet som metod kan användas i skolan. 

Författarna riktar sig till lärare inom både gymnasie- och grundskolan, men tar förutom rollspelet 

som metod i skolan, men även upp rollspel som fritidssysselsättning och inom andra pedagogiska 

verksamheter. Metoden problematiseras inte i någon högre utsträckning och författarna är positivt 

inställda till metoden.
14

 Nilsson och Waldemarsson(1988), går igenom ett antal teoretiska punkter 

kring rollspel som metod inom pedagogiken. Författarna betonar vikten av praktiska förberedelser, 

ger förslag på övningar och en liten översikt av teorier angående gruppdynamik. Vidare lyfter de 

även fram rollspelts tre faser, förberedelse, genomförande och efterarbete.
15 

van Ments(1999), 

försöker ge en bild över hur rollspel kan etableras som metod i undervisningen och varför den på 

senare år har blivit alltmer intressant, att använda som metod inom undervisningen
16  

2.1.3. Lärande och metoden. 

I denna del kommer litteratur som använts angående lek, lärande och metod översiktligt att 

                                                 
12

 Ervin Goffman, Jaget och maskerna – En studie i vardagslivetsdramatik, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 

2007. 
13

 Antony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur, Lund , 2007. 
14

 Fredrik Axelzon, m.fl, Rollspel i skolan upplevelsebaserat lärande, BJT Förlag, Lund, 2007. 
15

 Nilsson, & Waldemarsson, Rollspel i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1988. 
16

 Morris van Ments, The Effective use of Role Play, Practical Techniques for Improving Learning, Kogan Page, 

London, 1999. 
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behandlas. 

Connery, John-Steiner och Marjanovic-Shane(2010) lyfter i olika artiklar fram olika perspektiv på 

Vygotskijs Kulturell- historiska psykologi. De har främst inriktning på kreativa aktiviteter från dans 

till lek.
17

 De kopplar även samman Vygotskijs proximala utvecklingszon med skapande i olika 

former för att skapa utveckling.
18 

Strandberg(2006) ger en grundlig beskrivning av olika aspekter 

kring Vygotskijs sociokulturella teori, med dess olika tillämpningar, både på ett teoretiskt och 

praktiskt plan.
19

  

Dewey(1933/98) lyfter lite olika tankar kring engagemangets betydelse för lärande och sambands 

skapande.
20

 Något som även Madsén(1998) genom sitt begrepp ”konstgjord konkretion” lyfter fram 

som ett möjligt sätt att lära.
21

 Lindqvist(1995) har studerat lek i förskolan som en metod för 

utveckling hos barn. Hennes avhandling är framförallt inriktad på barn i yngre åldrar och vad hon 

kallar lekvärldar.
22

 McGregor(1993) gör en kvantitativ studie, där lärande effekterna mellan rollspel 

och annan undervisning jämförs. Studien inriktade sig på området kring fördomar.
23

 Reflektion som 

det centrala i kunskapsskapande inom erfarenhetslärande, bland annat rollspel, är något som 

Bek(2012) lyfter fram i sin avhandling.
24

 Smith(2004) sätter i sin artikel samband mellan rollspelet 

och möjligheterna till lärande och engagemang kring samhällsrättigheter och förhandlingsarbete.
25

 

2.2 Teorier. 

2.2.1. Scenen. 

Scen är i vanliga fall en plats för skådespel där roller uppträder och spelar teater. Förutom detta kan 

scen vara ett sociologiskt begrepp som används för att beskriva en del av samhället. Denna syn 

kallas ibland för dramaturgisk och innebär, att alla när de interagerar med varandra upprätthåller 

                                                 
17

 Vera John-Steiner, M. Chatrine Connery och Ana Marjanovic-Shane, Red, Vygotskij and Creativity, A cultural-

historicall approch to play, meaning making and the Arts, Peter Lang Publishing Inc., New York, 2010, s 30.  
18

 Lois Holzman, ”Without Creating ZPDs There Is No Creativity” i Vera John-Steiner, M. Chatrine Connery och Ana 

Marjanovic-Shane, Red, Vygotskij and Creativity, A cultural-historicall approch to play, meaning making and the 

Arts, Peter Lang Publishing Inc., New York, 2010.  
19

 Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken Bland plugghästar och fusklappar, Nordsteds, Stockholm, 2006, s 12. 
20

 John Dewey, How we Think, Houghoton Mifflin Company, Boston, 1933/98.   
21

 Torsten Madsén, Återskapa verkligheten genom ”konstgjord konkretion”, i Pedagogiska Magasinet , Stockholm 

1/1998. 
22

 Gunilla Lindqvist, The Aesthetics of Play - A didactic Study of play and culture in Preshools, Uppsala Studies in 

Education, Uppsala, 1995. 
23

 Josette McGregor,  Effectiveness of Role Playing and Antiracist Teaching in Reducing Student Prejudice, i Journal 

of Educational Research, Vol 86, Nr 4, 1993. 
24

 Anders Bek, Undervisning och reflektion – Om undervisning och förutättningar för studentersreflektion mot 

bakgrund av teorier om erfarenhetslärande, Umeå universitet, Umeå 2012. 
25

 Stacie Nicole Smith, Teaching for civic participation wih Negotiation Role Plays, i Social Education, 2004.  
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olika roller.
26

 Sociologer som Goffman(2007) lånar mycket av sina termer ifrån teaterscenen och 

dess aktiviteter. Kontentan i dessa begrepp består i att orden inte skall tolkas i sin bokstavliga 

mening, men läsare är ändå på något plan medvetna om ordens ungefärliga begränsningar.
27

 

Begreppsapparaten inom Goffmans(2007) sociologisyn, är till stor del de som kan återfinnas inom 

rollspelsmetodiken. De begrepp som för detta arbete kanske är de mest intressanta begreppen att ta 

upp är följande: Socialroll, Rolltagande, Främre- och Bakreregioner, Scen respektive Kuliss, samt 

Teamframträdande.  

Socialroll innebär de olika roller som personer använder sig av beroende på vilken aktivitet 

personen är inbegripen i, då människan kan vara känslig för vilka signaler den sänder ut och vilka 

förväntningar som den står inför.
28

 Scen innebär den plats där någon visar upp sig och sin roll den 

plats där ett framträdande sker, medan en person kan vara mer avslappnad och bete sig på ett annat 

sätt i de bakreregionerna eller kulisserna i de bakre kulisserna kan folk släppa de roller som de 

annars upprätthåller.
29

 I de bakre regionerna kan rollen förbereda sig i sitt rollteam på deras 

gemensamma framträdande på scenen, det offentliga. Rollteamet utgår från att rollerna befinner i så 

att säga maskopi med varandra och samarbetar för att uppnå ett visst resultat eller bild av gruppen.
30

 

En klass med elever skulle kunna ses som ett team, elevernas bild skulle då vara att gemensamt 

uppträda som elever mot läraren, med sina respektive teamroller. 

Som scen och kuliss i skolans värld tar Goffman som exempel rasterna då eleverna lämnar 

klassrummet för att gå på rast medan läraren drar sig tillbaka till lärarrummet, ett exempel som 

skulle kunna passa bättre är arbetsrummet, vilket kan vara en kuliss för läraren.
31

 Kuliss och scen 

behöver dock inte vara statiska, platser som i vissa fall kan fungera som scener kan i andra fall 

fungera som kulisser. Exempel på detta menar Goffman exempelvis kan vara ett chefskontor som på 

ett sätt är en bakre region där chefen kan sitta i trygghet med uppknäppt kavaj, men också den plats 

till vilken medarbetare kan visas då chefen skall visa sin makt.
32

 För läraren skulle arbetsrummet 

alltså då vara den plats där läraren kan prata mer avslappnat med eleven men även en plats där elev 

och lärare kan prata allvar med varandra. 

                                                 
26

 Goffman, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, baksidestext. 
27

 Goffman, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, s 219f. 
28

 Giddens, Studentlitteratur, Lund , 2007, s 144f. 
29

 Giddens, Studentlitteratur, Lund , 2007, s 145f. 
30

 Goffman, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, s 75f. 
31

 Goffman, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, s 117f. 
32

 Goffman, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, s 112. 
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2.2.2. Rollen – lek och utveckling. 

Roll kan användas på ett antal olika sätt, dels som den roll/funktion som en person uppfyller i den 

normala kontexten men även den roll som en person uppbär i ett rollspel. En roll kan ”definieras 

som summan av de förväntningar som riktar sig mot en viss position.”
33

 Det kan dock ibland vara 

svårt att veta exakt vad en roll innebär/eller vad den kommer att innebära, framförallt då någon är 

ny till rollen, då det ofta inte finns några direkta instruktioner, scenanvisningar, för hur rollen skall 

spelas eller agera. Vad som finns är vad som skulle kunna kallas antydningar och vinkningar, i form 

av hur människor reagerar på uppträdandet personen gör. Utifrån detta så förväntas det att personen 

med sin personliga reprotar av rollbeteenden kan hitta rätt beteenden för rollen och scenen.
34

 Rollen 

kan i sig sägas vara innehållslös och den måste fyllas av dess innehavare, i form av ”ett mönster av 

ändamålsenligt uppträdande, sammanhängande utsmyckat och klart artikulerat.”
35

 Rollen kan då 

utföras på många sätt och för att beskriva hur en roll kan utforskas så väljer Goffman att citera 

Satre. Satre skriver om en kypare på ett café som är alert, rör sig med spänstiga steg mot sina 

kunder och serverar dem med en lindansares våghalsighet och balanserande bricka. Hans aktivitet 

kanske är lite överdriven och förd med för stor iver, varför?
36

 

 ”Hela hans beteende gör intryck på oss att vara en lek. Han vinnlägger sig om att kugga in sina 

rörelser som om de var mekanismer som reglerar varandra; han förlänar sig själv effektiviteten och 

den skoningslösa snabbheten hos ett mekaniskt ting. […] han leker kypare på ett kafé. […]. Det 

finns inget i det som förvånar oss. Leken är ett slags utforskning och utprovning. Barnet leker med 

sin kropp för att utforska den, […]; kyparen […] leker med sin yrkesroll för att förverkliga den.”
37

 

Här kan vi se en roll bunden i en kontext, tankarna på vad som rollen skall innehålla är beroende av 

den miljö som omger rollen.
38

 En person kan under en dag inneha ett flertal olika roller med olika 

sociala positioner och egenskaper kopplade till sig.
39

 Vilka färdigheter och egenskaper en person 

utvecklar och kopplar till en/flera roll/er menar Vygotskij bygger på den mänsklig interaktionen och 

dess omgivande miljö. Ett geni är bara ett barn av sin tid och sin miljö, det skapande ett geni kan 

åstadkomma kan bara utgå från den miljö som den upplever.
40

 Uttolkare av Vygotskij brukar lyfta 

fram hans syn på leken/dramat och mena att han ser/såg på leken som en möjlighet för barn att vara 

”huvudet högre” än sig själva i leken.
41

 Med detta menas att barnen kan vara någon annan i en 

annan situation än sig själva, detta ger deltagarna i leken en möjlighet att inte bara utforska olika 

                                                 
33

 Nilsson, & Waldemarsson, Rollspel i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1988, s7. 
34

 Goffman, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, s 69. 
35

 Goffman, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, s 71. 
36

 Jean Paul Satre, Being and Nothingness, Philosophical Libary, New York, 1956, s 59, ur Goffman, Nordstedts 

akademiska förlag, Stockholm 2007, s 71f. 
37

 Citat efter Jean Paul Satre, Being and Nothingness, Philosophical Libary, New York, 1956, s 59, ur Goffman, 

Nordstedts akademiska förlag, Stockholm 2007, s 71f. 
38

 Lev . S Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, Daidalos, Göteborg, 1995, s 36f. 
39

 Nilsson, & Waldemarsson, Rollspel i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1988, s7. 
40

 Lev . S Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, Daidalos, Göteborg, 1995, s 36f. 
41

 Vygotskij, 1995, s 9, förord av Gunilla Lindqvist. 
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aspekter av sig själva utan även av andra.
42

 Detta då leken ger möjligheter till att utveckla det 

abstrakta tänkandet. Genom vilket personen måste utveckla föra att hantera inte bara det egna jaget, 

utan även det fiktiva jaget i leken. Det senare jaget kan som sagt besitta andra förmågor, färdigheter 

och möjligheter i leken än jaget i verkligheten.
43

 

Lekarna som leks av barnen är inte bara en ”simpel” lek enligt Vygotskij utan ett sätt för barnen att 

bearbeta de intryck som de får från sin omgivning.
44

 Detta då barnen inom den tänkta situationen 

kan uppleva två processer som kommer av aktivitetens natur. Den första processen är att tänkandet 

kring aktiviteten, överordnar sig aktiviteten. Detta kan i sin tur leda till att de inblandade kan 

utveckla sin förmåga till egna tankar och beslut. Den andra processen som uppkommer med tiden är 

förmågan till att utforska och utveckla detaljer, som tidigare kan ha ansetts självklara, vilka nu kan 

ifrågasättas för att sedan utvecklas av de inblandade.
45

 Vidare menar Vygotskij att de händelser som 

inträffar i leken och fantasin kan lämna sina spår även i verkligheten genom de känslor och tankar 

som uppkommer i aktiviteten.
46

 Uppträdandet binder samman det kreativaskapandet med den 

personliga upplevelsen.
47

 Vygotskij menar att då intressena och erfarenheterna för barn och vuxna 

skiljer sig åt, så kommer även deras fantasi att skilja sig åt. Barnet lever i och använder sig, i sin lek 

av en så kallad ”barnslig” fantasi som förefaller rik, men barnet är okritiskt och oreflekterade över 

sitt eget tänkande varför barnet alltid tror på sina idéer, varför deras fantasi kan förefalla rikare. 

Barnet saknar de erfarenheter som följer med tiden, som den vuxne förvärvar med fler levnadsår, 

erfarenheterna gör att den vuxne kritiskt reflekterar kring sina idéer och tankar.
48

 Vygotskij menar 

att barn under tonårsperioden genomgår en övergång från en subjektiv syn till en mer objektiv syn 

vad gäller dess skapande.
49

  

Två andra aspekter av lek som aktivitet, som framhålls av Lois Holzman(2010) är att lekar 

innehåller regler, om det inte finns några regler så blir det ingen lek. Vidare menar samma författare 

på att reglerna inte finns uppställda i förväg utan uppkommer i efterhand och under lekens gång.
50

 

Detta är dock barnens lek den ”barnsliga” och ”okritiska” medan den ”vuxnas” förhållningssätt 

förändras. Den kommer till en högre grad reflektera på lekens innehåll, regler och egna roll i 

                                                 
42

 Vera John-Steiner, M. Chatrine Connery och Ana Marjanovic-Shane, Red, Peter Lang Publishing Inc., New York, 

2010, s10f.  
43

 Strandberg, Nordsteds, Stockholm, 2006, s 160-166. 
44

 Vygotskij, Daidalos, Göteborg, 1995, s 15f. 
45

 Strandberg, Nordsteds, Stockholm, 2006, s 160-166. 
46

 Vygotskij, Daidalos, Göteborg, 1995, s 24f. 
47

 Vygotskij, Daidalos, Göteborg, 1995, s 81. 
48

 Vygotskij, Daidalos, Göteborg, 1995, s 39fff. 
49

 Vygotskij, Daidalos, Göteborg, 1995, s 77. 
50

 Lois Holzman, i Vera John-Steiner, M. Chatrine Connery och Ana Marjanovic-Shane, Red, Peter Lang Publishing 

Inc., New York, 2010, s 30f.  
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aktiviteten. En aspekt av lek som tidigare författare tar upp är det att lekens aktivitet är frivillig, det 

går inte att leka med någon som inte vill eller inte får vara med.
51

 Lois Holzman(2010) uttolkare av 

Vygotskij menar att anledningen till att Vygotskij lyfter fram leken som så viktig för barnen och 

deras utveckling är då det är en av de främsta källorna till lärande och utveckling innan skolan.
52

 

Vygotksij(1995) lyfter dock även fram möjligheten till att använda sig av dramatisering och 

teaterlekar i skolan då den som metod kan stimulera och utveckla elevers fantasi och lärande.
53

  

En av de centrala idéerna inom den sociokulturella teorin är tankarna om den proximala 

utveklingszonen, begreppet är tänkt att beskriva vad en människa kan uppnå tillsammans eller med 

hjälp av andra människor. Lois Holzman(2010) lyfter fram poängen av att skapa kreativitet eller det 

kreativaskapandet, för att kunna skapa den proximala utvevcklingzonen.
54 

Den proximala 

utvecklingszonen som uppstår i interaktionen blir viktig då det inom samspelet uppstår möjligheter 

till dialog, inte bara med andra utan även inre reflekterande samtal för lärande.
55

 Lindqvist(1995) 

kopplar i sin studie, om barn och lek i förskolan, flera gånger Vygotskij och dennes tankar. Hon är 

mer inriktad på lek i mindre strukturerad form, än den metod som den används inom senare delar av 

skolan, inte desto mindre ser hon leken som ett kraftfullt verktyg för utveckling.
56

 

2.2.3. Lärande. 

Lärandet är något centralt för samhället enligt Roger Säljö, som har ett flertal publikationer om 

utveckling och lärande bakom sig inom det sociokulturella lärande perspektivet.
57

 Han menar på att 

det samhälle som nu utvecklar sig behöver en högre grad av livslångt lärande, det är inte längre bara 

utvecklande att gå på en utbildning det är en nödvändighet, då teknologin blir alltmer central.
58

  

Skolan, framhåller Säljö(2000), har en stark tradition av text och textbundet lärande, där kunskaper 

blir abstrakta och bortkopplade från samhället. Samtidigt som skolan fungerar som en plats där det 

finns möjlighet att utveckla färdigheter och allmänbildning, har skolan även funktionen att ”skilja 

agnarna från vetet”, det vill säga skikta och kvalificera människor för olika positioner i samhället.
59

 

                                                 
51

 Ana Marjanovic-Shane, From Yes and No to Me and You, i Vera John-Steiner, M. Chatrine Connery och Ana 

Marjanovic-Shane, Red, Peter Lang Publishing Inc., New York, 2010, s55.  
52

 Vera John-Steiner, M. Chatrine Connery och Ana Marjanovic-Shane, Red, Peter Lang Publishing Inc., New York, 

2010, s10f.  
53

 Vygotskij, Daidalos, Göteborg, 1995, s 86f. 
54

 Lois Holzman, i Vera John-Steiner, M. Chatrine Connery och Ana Marjanovic-Shane, Red, Peter Lang Publishing 

Inc., New York, 2010, s 30f.  
55

 Strandberg, Nordsteds, Stockholm, 2006, s 47f. 
56

 Lindqvist, Uppsala Studies in Education, Uppsala, 1995. 
57

 Roger Säljö, Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv, Nordstedts(Bokförlaget Prisma), Stockholm, 2000, 

Baksidestext.  
58

 Säljö, Nordstedts(Bokförlaget Prisma), Stockholm, 2000, s239f.  
59

 Säljö, Nordstedts(Bokförlaget Prisma), Stockholm, 2000, s238.  
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Ett av problemen som Säljö(2000) ser det med skolan och dess abstrakta lärande är att lärandet till 

mycket stor del är situationsbundet, det vill säga att även ifall att man kan en kunskap i en situation 

så behöver det inte betyda att man kan den i en annan. Säljö(2000) tar som ett exempel med ett antal 

gatuförsäljare som säljer kokosnötter. Trots att de kan tillämpa multiplikations tabell i skolan så 

misslyckas de att i sin vardag tillämpa den kunskapen i sitt vanliga arbete, när en kund beställer tio 

kokosnötter valde barnen att använda tre som bas och plussade ihop antalet treor det gick på tio 

istället för att använda sig av multiplikationstabellen. Problemet består här alltså i att eleverna i en 

kontext kan använda sig av en kunskap/färdighet men misslyckas att använda den i en annan.
60

 

Författaren menar att den form av reproducerande kunskap, med texten som bas, kan få det svårt då 

informationen blir allt mer svår oöverskådlig. Istället för att inrikta oss på fakta måste intresset 

istället inrikta sig på hur kunskaper och färdigheter används och hur kan de redskap vi besitter 

användas i praktiken.
61

 Ett möjligt svar på detta ser författaren i simulering, ett sätt att använda de 

abstrakta kunskaperna på ett mer konkret sätt. Främst framhåller han här datorns möjligheter att 

dels visualisera abstrakta tal, men även möjligheter att använda deras grafiska kraft för att bygga 

upp exempelvis flygsimulationer där piloter kan uppleva verkligt obehag då de kraschar även ifall 

att det bara är en simulator.
62

 

Simulation skulle med Torsten Madséns(1998) ord kunna kallas för en metod för att skapa 

möjligheter till lärande genom vad han kallar för ”konstgjord konkretion”, det vill säga skapa ett 

tillfälle där de teoretiska kunskaperna kan gå från att vara abstrakta till att bli mer konkreta och om 

satta i praktiskt kunskap. ”Kontgjord konkretion” bygger enligt artikelförfattaren på pedagogen 

Deweys tankar om hur lärande uppkommer, Dewey kommer att behandlas lite senare. 

Madsén(1998) menar att pedagoger med hjälp av leken eller under lekens täckmantel kan undervisa 

barn och senare elever i exempelvis samhällsekonomi, genom att leka affär med varor vilka köps 

och säljs. På högre nivå kan man lämna den lilla affären och istället ge sig in på världshandel 

genom simulering. I denna form så kan eleverna pröva de olika momenten som ingår i det moment 

som gås igenom och på så sätt få koppla den teoretiska kunskapen till det konkreta skeendet i 

simuleringen.
63

 

Dewey(1933/98) menar att tankeverksamhet eller reflektion inte är något trivialt utan en komplex 

process som måste startas.
64

 Vidare menar författaren att skolan har en tendens att få eleverna att 

                                                 
60

 Säljö, Nordstedts(Bokförlaget Prisma), Stockholm, 2000, s143fff.  
61

 Säljö, Nordstedts(Bokförlaget Prisma), Stockholm, 2000, s142. 
62

 Säljö, Nordstedts(Bokförlaget Prisma), Stockholm, 2000, s146ff.  
63

 Torsten Madsén, Stockholm 1/1998. 
64

 Dewey, Mifflin Company, Boston, 1933/98, s 6-15.  
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läsa fakta utan att skapa ett verkligt engagemang kring de kunskaper som undervisas, varför 

kunskapen bara blir ytlig.
65

 Det viktiga för skolan är att skapa ett sammanhang mellan de olika 

kunskaper som eleverna lär sig.
66

 Bek(2012) kopplar mycket av sina tankar om reflektion gentemot 

Dewey. Vidare menar författaren som har en bakgrund som dramapedagog och som intresserad av 

simulering att den viktigaste delen av ett moment med rollspel är det reflekterande efterarbetet.
67

 

Författaren poängterar vidare viken att att som lärare styra reflektionen mot de djupare delarna av 

det som passerat genom de frågor som läraren ställer.
68

 

McGregor(1993) genomförde en studie kring effekterna av rollspels undervisning kontra annan mer 

diskussionsdriven undervisning, med inriktning på antirasism. I studien kommer författaren fram till 

att rollspel inte hade någon fördel över den ordinarie undervisningen och att effekterna av 

undervisningen av tar ju längre undervisningen pågår. Studien genomfördes i vad som beskriv i 

mindre grupper och bara vid ett tillfälle verkar den ha genomfört kunskapstest i en större klass, 

grupperna beskrivs också som bestående av yngre deltagare, där effekterna av undervisningen var 

mest markant på de yngsta deltagarnas beteende. Författaren kommer dock fram till att det som 

kanske har störst betydelse för elevers inlärning är lärarens insats och hur engagerad den är i 

ämnet.
69

  

2.2.4. Rollspel och Simulering.  

Simulering likt rollspel inriktar sig på att sätta deltagarna i situationer där personer interagerar men 

situationerna kan ha olika form och syften. Rollspel i sin enklaste form handlar om att någon spelar 

någon annan. Detta ger personen en möjlighet att pröva olika situationer och handlingar för att se 

hur de påverkar en situation, vilket ger möjlighet till utveckling.
70

 Simulering ger likt leken 

personen en möjlighet att utforska sig själv. Tanken att man kan använda sig av spel eller 

simuleringar i undervisning för att skildra verkligheten är inte ny utan har funnits länge.
71

 Som 

anmärktes ovan i texten om Säljö (2000) så har texten länge varit basen i lärandet.
72

 Något som 

även teoretikern van Ments(1999) framhåller i sin bok, men tillägger även demonstrationer i sättet 

för att lära sig, men menar på att olika faktorer har påverkat samhället så att andra former av 

lärande, övervägs och används. Som exempel visar van Ments(1999) på spel och simuleringar. 

Dessa metoder kan ge sina deltagare möjligheter till att pröva olika former av verkligheten utan att 

                                                 
65

 Dewey, Mifflin Company, Boston, 1933/98, s 31f. 
66

 Dewey, Mifflin Company, Boston, 1933/98, s 46f. 
67

 Bek, Umeå universitet, Umeå 2012, s 1f. 
68

 Bek, Umeå universitet, Umeå 2012, s 131f. 
69

 McGregor, 1993. 
70

 Stacie Nicole Smith, Teaching for civic participation wih Negotiation Role Plays, i Social Education, 2004.  
71

 van Ments, Kogan Page, London, 1999, s 3ff. 
72

 Säljö, Nordstedts(Bokförlaget Prisma), Stockholm, 2000, s246. 
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nödvändigtvis vara i den.
73

  

van Ments(1999) listar ett antal olika syften, vilka kan finnas med ett rollspel, dessa återfinns i 

Tabell 1: Typer av rollspel van Ments. Vad som beskrivs i rutan är idealtyper och det kan ofta vara 

som så att de olika typerna kan gå in i varandra. I Tabell 1 beskrivs inte bara målet med den typen 

av rollspel som listas utan även vilken funktion, som den specifika typen av rollspel skall fylla för 

deltagarna.
74 

 Förutom syften så kan rollspel användas i ett flertal olika scenarior, det vill säga olika 

”kontexter” eller förutsättningar. Enligt tabellen så finns det ett antal olika syften för vilka man kan 

använda rollspel som metod, allt från direkt demonstrerande till kreativt skapande, detaljerna i de 

olika syftena, eller hur de olika rollspels former fungerar, kommer inte att fördjupas i denna rapport.  

Tabell 1: Typer av rollspel van Ments. 

Funktion: Syfte: 

Beskrivande Beskriva hur en situation kan uppfattas för den enskilde och 

utomstående. Fakta i centrum. 

Demonstrerande Visa hur något går till eller kan göras. Process i centrum. 

Övning Träna eller använda en färdighet för att bli bättre eller utveckla den. 

Övningen i centrum. 

Reflekterande Reflekterande kring hur ens egna handlingar kan uppfattas. Analys om 

bakgrund till handlingar i centrum. 

Medvetandegöra Analys av de personliga känslorna i  centrum. 

Skapande Stimulerande av fantasin och förtroende mellan deltagarna i centrum. 

van Ments, Kogan Page, London, 1999, s 46, 57. Bearbetad och översatt av författaren. 

 

Även Waldermarsson(1988) har också en indelning för olika typer av rollspel och syften med dem 

vilka redovisas i Tabell 2: Typer av rollspel Waldemarsson. Tabellens innehåll är likande den van 

Ments(1999) använder, men den har en annan kategorisering. 

 Tabell 2: Typer av rollspel Waldemarsson. 

Funktion: Syfte: 

Kunskap Skapa, förankra och utöka kunskap om något. 

Handling Används för färdighetsträning inför olika situationer. 

Attityd Upptäcka, bearbeta och kanske förändra attityder och inställningar till 

människor eller något annat.  

Konflikt Undersöka hur man kan hantera och lösa konflikter som uppstår. 

Kommunikation Undersöka och öva på social interaktion 

Nilsson, & Waldemarsson Studentlitteratur, Lund, 1988, s 55ff. Bearbetad av författaren. 
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Inom litteraturen så finns det en disposition för olika moment under ett arbete med rollspel.
75

 De 

faser som listas är: Inledning-, Genomförande/spel- och diskussion/efterarbetesfasen. 

Inledningsfasens uppgift är att informera och förbereda deltagarna inför det kommande rollspelet. I 

litteraturen så menas det att denna del av ett rollspel bör vara ganska kort för att den inte skall ta 

överhanden under momentet.
76

  

Fas nummer två som kallas spel- eller genomförandefasen är där deltagarna agerar i det uppställda 

scenariot
77 

Den information som deltagare kan vara i behov av för att genomföra spelet skall helst 

vara ordnad så att den är lättåtkomlig inom spelet, informationen skall så att säga inte upplevas som 

ett utomstående moment utan vara integrerad i spelet. Även passande sätt att avsluta spelet bör vara 

förberedda så att alla är medvetna om vad det är som avslutar ett spel
78

  

Fas tre är den avslutande fasen här summeras vad som skett och ifall det kan finnas eventuella 

konsekvenser av vad som skett.
79

 Denna fas betonas som en av de viktigare då den ska innehålla 

utrymme för både diskussion och reflektion över vad som hänt och vad man varit med om detta gör 

att den här fasen betonas av litteraturen, exempelvis van Waldemarsson(1988), Ments(1999) som 

den viktigaste delen av ett rollspelsmoment. En annan mycket viktig del som avslutningsfasen fyller 

är att reda ut eventuella fel eller missförstånd som uppkommit under genomförande fasen.
80

 

Angående den avslutande delen av rollspelsmomentet betonas att den bör vara den längsta delen av 

momentet. I van Ments(1999) så förespråkas en 1-2-3 disposition, med detta menas att 

genomförandefasen är ungefär dubbelt så lång som inledningsfasen och avslutningsfasen är ungefär 

tre gånger så lång som inledningen.
81

   

I litteraturen räknas ett antal fördelar och nackdelar med metoden upp, dessa redogörs för i 

Textrutorna 1 och 2, se nedan. Textrutornas innehåll kommer inte kommenteras här, men deras 

innehåll kommer däremot att användas för analysen, den senare analysen.  
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Textruta 1: Fördelar med Rollspel som 

pedagogisk metod 

 Ger möjlighet att uttrycka dolda känslor. 

 Ger möjlighet till att diskutera privata frågor 

och problem. 

 Ger möjlighet till förståelse för andra och 

deras motiv. 

 Träning av olika sorters beteenden. 

 Möjlighet att ge en bild av generaliserade 

sociala problem grupp dynamik i formella 

och informella situationer. 

 Kan ge liv åt textmaterial. 

 Ger möjlighet för icket talstarka och betonar 

vikten av kroppsspråk. 

 Motiverande och effektivt då det ger 

möjlighet till aktivitet. 

 Ger snabb återkoppling till deltagarna. 

 Deltagarcentrerad och styrd. 

 Låter verklighet och träning närma sig 

varandra. 

 Attitydförändrande 

 Möjlighet till träning i kontrollerad miljö. 

Efter förlaga från van Ments, Kogan Page, London, 

1999, s 13. Översatt och bearbetad av författaren. 

Textruta 2: Nackdelar med Rollspel som 

pedagogisk metod. 

 Läraren eller den som leder övningen förlora 

kontrollen över i vilken ordning saker sker. 

 Förenklingar kan vara missledande. 

 Tar mycket tid. 

 Deltagarberoende resultat. 

 Resurskrävande, utrymme, tid, rekvisita. 

 Kan trigga deltagare på ett negativt sätt vilket kan 

leda till försvarsställning eller tillbakadragande. 

 Kan uppfattas som för underhållande och flummigt. 

 Kan dominera över teori och fakta. 

 Kan vara beroende av deltagarnas tidigare kunskap 

och erfarenheter. 

Efter förlaga från van Ments, Kogan Page, London, 1999, s 

13. Översatt och bearbetad av författaren. 

Textruta 1: Fördelar med Rollspel som pedagogisk 

metod. 
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3 Metod – Observationer och formulär.   

Jag kommer i denna del av examensarbetet att redogöra för de olika metoder jag har använt mig av 

för att skapa den empiriska bakgrunden till examensarbetet. Den försöker även klargöra styrkor och 

svagheter för de metoder som jag valt att använda mig av, då jag samlade in materialet. Förutom att 

belysa vilka metoder styrkor svagheter metoderna har, så ska denna del av arbetet belysa varför jag 

har valt de metoder jag valt. Med detta menas vilka metodologiska överväganden som jag har gjort 

under arbetets gång. Litteraturstudier lägger en grund för arbetet och litteraturen har jag redogjort 

för ovan. Redogörelsen för de övriga två metodologiska benen har i den kommande texten delats 

upp och redogörs var för sig. Detta för att det skall bli översiktligt att se de olika metoder som 

använts i arbetet. Kapitlet börjar dock med en vetenskapsteoretisk del, i vilken vetenskapsteoretiska 

reflektioner görs. 

3.1 Vetenskapsteori. 

Epistemologi som det också kan kallas är vad man skulle kunna kalla filosofin kring vad kunskap är 

och kunskapers uppkommer. Eftersom den har uppgiften att ställa sig över vetenskapen, analysera 

och klargöra de förutsättningar efter vilka vetenskapen praktiseras så kallas den ibland för en 

metavetenskap.
82

 Inom det samhällsvetenskapliga området kan man grovt och mycket förenklat dela 

upp vetenskapsmetodiken i två delar. Dels den kvantitativa, som tar mycket inspiration från 

naturvetenskapen och ibland försöker finna kausala samband, lik de som forskare kan hitta inom 

naturvetenskapen. Den andra typen är den kvalitativa vilken ibland något förenklat ges egenskapen 

att snarare förstå än att förklara.  

Skillnaderna mellan metodikerna brukar vara det att den kvantitativa jobbar med mängd och något 

förenklat absoluta värden i form av siffror medan den kvalitativa istället fokuserar på ett djupare 

innehåll bakom de värden som fås fram. Exempel på metoder inom den kvantitativa är exempelvis 

enkätundersökningar, standardiserade intervjuer eller observationer. Inom den kvalitativa så är det 

snarare ett lite snävare urval som görs men istället så lyfts det specifika och individens syn fram.  

Oavsett i vilken av metodgrenarna man väljer så har man att förhålla sig till ett antal vetenskapliga 

regler gällande vad ett resultat baserar sig på. Samhällsvetenskaperna i utgår oftast från tre kriterier 

för att bedöma om ett vetenskapligt resultat verkar riktigt. Dessa tre kriterier är reliabilitet, validitet 

och replikerbarhet. I detta arbete så är det framförallt kvantitativa metoder med kvalitativa inslag 

som har använts, varför fokus kom att vara på de kvantitativa begreppen. 
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Replikerbarhet innebär att det skall vara beskrivet hur en studie har gått till, vilken metod som 

använts för att samla det empiriska underlaget. Detta för att någon annan vid ett senare tillfälle skall 

kunna upprepa studien, för att kunna utveckla, bekräfta eller förkasta resultaten från studien utifrån 

samma metoder som tidigare använts.
83

 

Med begreppet validitet menas ifall att något är mätt på rätt sätt. Det vill säga om någon vill veta 

hur mycket en sten väger, så har helst den stenen eller likvärdiga stenar vägts och inte en gren. 

Validiteten går också att bryta upp i fyra delar den första delen handlar om måttets validitet, som i 

stenen ovan är det en sten som har vägts och på vilket sätt, om den är vägd i handen eller på en våg. 

Om stenens vikt rör sig från gång till gång så går måttets validitet att ifrågasätta. Den andra typen 

av validitet är intern validitet, om vi tar stenen som exempel hur vet vi att vi vägt stenarna och inget 

annat. Om vi inte kan skilja mossan på stenen från stenen så har vi de facto inte fått stenens vikt, vi 

har fått stenen och mossans vikt. Extern validitet innebär hur långt kan vi utanför det studerade 

området dra slutsatser från de resultat som vi fått fram från studien, hur mcyket kan vi säga om 

andra stenars vikt utifrån den sten vi har vägt. Den sista typen av validitet är ekologisk, vilken 

ställer frågan om studien fångar den verkliga situationen, denna typ går inte att formulera utifrån 

stenen som använts tidigare då stenen är ett dött ting, vilken inte kommer att påverkas av att 

studeras. Om vi istället ser till människor så kan det till större grad antas att deras verksamhet 

påverkas av studien, om de ingår i en fortlöpande studie om deras dataanvändning så finns det en 

chans att de blir medvetna om sin datoranvändning, vilket i förlängningen kan påverka deras 

beteende eller användning av datorn.
84

 

Reliabilitet ställer frågan om hur stor chans det är att en senare studie kommer fram till samma eller 

liknande resultat. Om det till exempel handla om ett intelligenstest så är det viktigt att det verkar ge 

samma resultat övertid och inte förändras vid varje tillfälle.
85

 De tre begrepp som tagits upp är 

framförallt sammankopplade med kvantitativ metod och naturvetenskapliga discipliner. Dock är 

begreppen fortfarande något som kvalitativa undersökningar tar intryck av och förhåller sig till. 

Inom den kvalitativa så används andra begrepp men med likande innehåll för att beskriva de olika 

delarna främst av validiteten, då det menas att det trots allt finns en skillnad mellan de kvalitativa 

och kvantitativa metoderna.
86
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3.2. Operationalisering av begrepp. 

Under denna rubrik redogörs för ett antal av studiens centrala begrepp. Detta för att den som läser 

skall ha vetskap om vad som menas med begreppen som används. Detta uppfyller även en 

vetenskaplig utgångspunkt vilken är att vad som skall undersökas och de begrepp som används 

måste definieras så att det står klart vad som menas med det ena eller andra begreppet.
87

 

3.2.1. Talinitiativ.  

Talinitiativ är det mått med vilket jag räknat aktiviteten i klassrummet. Detta har skett utifrån hur 

ofta en elev tagit ordet i en, klassrums eller klassrumsliknande situationer, då klasser ibland 

tillsammans med läraren har lämnat klassrummet. Förspelet till tagandet av ordet har antingen varit 

att eleven räckt upp handen, för att visa att den har något att säga eller bara pratat rätt ut, vilket var 

det vanligaste, jag har inte tagit hänsyn till hur länge en elev har pratat men däremot ifall att den har 

behållit ordet när lärare eller annan elev har svarat. Uttalandet skulle även göras i helklass och på ett 

eller annat sätt rikta sig till hela klassen, det behövde dock inte vara relevant till ämnet som 

behandlades under lektionen.  

Jag noterade inte uttalanden som gjordes inom mindre grupper i helklass, hållande av enskilda 

redovisningar eller då läraren uppmanade enskild elev att svara. Måttet saknar grund i litteraturen 

och trots försök att göra den objektiv så är det i slutändan ett något subjektivt mått att mäta 

talinitativ. 

3.2.2. Målbetyg.  

Med målbetyg menas det betyg på vilket elever strävar efter att få som slutbetyg på en kurs, i denna 

enkät inriktat mot samhällskunskap. Detta mål är sällan för eleven direkt kopplat till de verkliga 

betygskriterierna. Målbetyg används i denna studie som ett mått på hur stor motivation och därmed 

hur mycket arbete som en elev kan tänkas lägga ned för att nå ett visst betyg i ett ämne. 

3.3 Urval. 

Urvalet för denna studie kommer att närmare belysas under de två respektive metodens urval men 

under denna rubrik kommer jag att gå igenom de gemensamma dragen för urvalen. Angående 

undersökningsgruppen, kan det ur ett källkritiskt perspektiv påpekas att grupperna i studien är 

relativt homogent sammansatta, då de alla har en estetisk/humanistiskt och viss vikt på att vara 

studieförberedande. Samtidigt så har jag för att göra bilden något bredare valt att ta grupper/klasser 
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från olika skolor, även ifall att det är inom samma kommun så kan skillnaderna i skolkultur, påverka 

hur eleverna och lärare förhåller sig till olika ämnen och metoder. Urvalet till studien är även det 

relativt litet varför det är svårt att dra några större slutsatser på basis av de observationer som har 

gjorts varför de resultat som framkommer i studien kanske snarare skall ses som exemplifierande än 

generaliserade. Grupperna valdes inte ut på basis ifall att jag visste om de deltagit i rollspel eller ej, 

två av grupperna genomförde rollspel under observationsperioden. En fråga, fråga 4, i enkäten 

riktade in eleverna på rollspel under samhällskunskapen, men svaren som eleverna senare ger kan 

vara mer generella i förhållande till metoden. Resultaten för studien kan således inte kopplas direkt 

emot de senaste rollspelen som grupperna genomförde. 

3.3.1 Observationen. 

I denna del kommer jag att redovisa de premisser och ställningstaganden som gällde för 

observationsdelen av studien. Denna del kommer att belysa de urval som gjordes vid 

observationerna, hur jag gick tillväga under observationernas gång, vilka styrkor och brister 

metoden har och hur materialet sedan har bearbetats.  

Observation innebär att en individ eller grupp studeras vid ett eller flera tillfällen för att undersöka 

ifall att det går att se några mönster i det som händer. Metoden ger observatören möjlighet att se 

beteenden utan att behöva förlita sig på deltagarens minne eller bild av sig själv. Däremot ger den 

bara tillgång till det som kan observeras och inte hur en person tänker bakom sin handling eller 

avsaknad av handling.
88

 En av delarna som ligger i att observera är att man på ett eller annat sätt 

måste utgå från någon form av teori för att veta vad det är som skall studeras då det är omöjligt att 

observera allt som sker.
89

 Att det ibland på förhand är bestämt vad det är som skall studeras kan 

göra att information inte ses då den observerar tittar efter fel saker, under pågående observation. 

3.3.1.1 Urval. 

I ett avseende skulle man med vetenskapliga termer kunna beskriva urvalet för denna studie som 

selektivt, eftersom det uppställdes ett antal kriterier för att upprätta undersökningsgruppen. Selektivt 

innebär att de som är med i studien är specifikt utvalda då de besitter speciella egenskaper. Detta 

stämmer till viss del för denna studie i varje fall till en början då det valdes ut en grupp som jag 

ville undersöka.
90

  Då studiens urval också är relativt litet så är behovet av ett slumpmässigt urval 

mindre viktigt då slutsatserna som kan dras av studien ändå är relativt svåra att generalisera i någon 
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högre omfattning.
91

 De riktlinjer som jag uppställde för undersökningsgruppen var följande:  

 Gruppen skall läsa Samhällskunskap A. 

 Gruppen skall vara elever inom gymnasieskolan. 

 Möjlighet till lång observation. 

 Det skall passa för läraren. På så sätt att läraren låter mig delta på lektionerna. 

Bakgrunden till dessa kriterier var följande: då denna studie inriktar sig på hur elever uppfattar 

rollspel som metod inom främst samhällskunskapsundervisningen, så sökte jag klasser som läste 

Samhällskunskap. Då jag under våren skrev C-uppsats så hade jag undersökt hur lärare i ämnet 

Samhällskunskap (Samhällskunskap A) uppfattade metoden i förhållande till ämnet. Målet med den 

här studien var delvis att kunna fördjupa den tidigare undersökningen, genom att se hur eleverna 

uppfattade metoden rollspel. För att behålla möjligheten att rakt av se hur elever inom samma 

kursplan uppfattade metoden, skulle den grupp som studeras under detta moment helst vara en 

grupp som läste Samhällskunskap A. Anledningen till att valet ursprungligen föll på 

Samhällskunskap A har att göra med att det under våren 2012 fanns en betydligt högre aktivitet 

inom ramen för den gamla kursplanen än den nya kursplanen då det var under hösten 2011 som de 

nya kursplanerna infördes på gymnasiet. Det sista kriteriet med att det skall passa för lärarna 

handlar om att läraren agerar så kallad ”grindvakt” när det gäller att befinna sig i klassrummet som 

utomstående.   

När det gällde att skapa underlaget för mina observationer så valde jag att utgå från de skolor vilka 

jag hade erfarenhet av från dels mina VFU-perioder, men även min egen tid som gymnasieelev. 

Detta då jag genom dessa situationer fått god kontakt med lärare på skolorna. 

Efter att ha varit i kontakt med ett antal lärare, vilka jag informerade om vad jag hade i åtanke att 

studera valde jag först ut en lärare vilken hade två klasser vilka läste Samhällskunskap A. Efter att 

ha valt ut den första läraren vilken uppfyllde kriterierna upplevde jag det som svårt att finna en till 

grupp som följde de kriterier som jag hade ställt upp, bland annat på grund av praktikperioder för 

elever. Efter kontakt med ytterligare en lärare på en annan skola, valde jag att följa en av dennes 

elevgupper under deras lektioner i Idé- och kulturhistoria, vilket är ett annat samhällsorienterat 

ämne. Denna grupp hade tidigare läst Samhällskunskap 1b, vilken poäng/tidsmässigt ska vara 
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jämförbar med den tidigare Samhällskunskap A kursen.
92 

 

Det föll sig så att alla de tre klasserna observerades hade någon form av humanistisk-estetisk 

inriktning. Klass I och II gick det 19 respektive 23 elever i, den sista klassen gick det tio elever, i 

alla klasser var kvinnorna i majoritet drygt 70 procent i alla klasserna. I de två första klasserna, 

Klass I och II var det på Samhällskunskapen jag observerade medan det var på Idé och 

kulturhistorian som jag observerade i Klass III. Syftet med observationerna i klasserna var att se 

ifall att det gick att se någon skillnad i elevernas aktivitet, genom talinitativ, ifall att det uppkom ett 

moment med rollspel under observationsperioden.  

3.3.1.2 Påverkan. 

Den tydligaste formen av påverkan brukar kallas Intervjuareffekt och kan uppkomma i samband 

med intervjuer när den som intervjuar påverkar sin respondent. I en undersökningssituation kan 

påverkan vara både positiv och negativ, de negativa effekterna innebär i korthet att en person under 

en situation håller tillbaka beteenden, anpassar sina svar eller handlingar. Positiva effekter innebär 

kort sagt att den observerade beter sig naturligt.
93

 Jag valde att använda mig av något som skulle 

kunna kallas för ”Deltagande icket aktiv observation” vilket betyder att jag befann mig i situationen 

det vill säga klassrummet men inte aktivt deltog i vad som hände, utan höll mig till att främst 

observera.
94

 Jag upplever det som att detta ställningstagande att inte aktivt delta i aktiviteten samt 

att det inte är helt ovanligt att elever har besök i en klass gör att min påverkan på gruppens aktivitet 

har varit begränsad.  

3.3.1.3 Materialinsamling och genomförande.  

När det gällde hur materialet för denna studie skulle samlas in så valde jag att bara delta i klassernas 

lektioner i samhällskunskap och inte i alla klassernas lektioner dels då dessa skulle krocka och då 

jag främst var intresserad av elevernas uppträdande, hur eleverna tar talinitativ under 

samhällskunskapen. Vid valet av dessa klasser så uppfattade jag att det skulle bli fem veckors 

observations tid, men på grund av olika omständigheter så kom det bara att bli fyra veckor eller åtta 

tillfällen i den ena klassen och sex tillfällen spridda under fyra veckor i den andra klassen. I den 

tredje klassen blev det tio tillfällen över fem veckor. Fördelen med att ha en längre tid av 

observation var att det skulle finnas möjlighet att under perioden få en djupare insikt i hur klasserna 
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fungerade, vilket skulle ge en bättre jämförelse över tid. Den längre tidsrymden skulle även ge 

möjlighet till att hinna observera ett moment med rollspel inom gruppen. Jag valde att aktivt inte gå 

in ovh påverka lärarna till att använda sig av rollspel i undervisnigen då jag på detta sätt även kunde 

få en bild av hur ofta rollspel förekom i undervisningen. 

Jag tog till en början en induktiv ställning till vad som hände i klassrummet, för att få fram ett mer 

ordnat observationsschema senare. I det schema som uppkom så noterades följande till en början: 

 Var personer som yttrade sig i klassrummet satt 

 Vilket kön det var på personen som yttrade sig 

 Vad personen yttrade sig om  

I det första utkast så noterade jag ganska utförligt vad som hände i klassrummet. I början hade jag 

inte tillgång till klassfoto eller namnen på alla i klassen varför det från den första veckans 

observationer inte går att urskilja vilka enskilda elever som tog och behöll talinitiativ, (se 

operationalisering av begrepp). Varken i klass I eller II så hade eleverna fasta placeringar vilket har 

gjort det svårt att spåra baklänges vilka som uttalade sig eller var elever satt vid olika tillfällen även 

ifall att det fanns mönster i hur elever satte sig så är dessa inte nog tydliga för att veta exakt vem 

som satt var vid tillfället för uttalandet, i Klass III hade bestämda platser. Efter den första veckans 

observation så var det lite tydligare för mig vad jag kunde observera och det var i stort sett en 

krympning av det tidigare observationsschemat, men samtidigt så specificerade jag det i högre grad, 

se Bilaga 1. Efter den första veckan av observationer så hade det utkristalliserat sig följande: 

 Var personer som yttrade sig i klassrummet satt 

 Vilket kön det var på personen som yttrade sig 

 Specifikare vem det var som yttrade sig så att det skulle bli lättare att följa vilka elever det 

var som uttalade sig under lektions tid. 

Vidare valde jag att hålla mig till själva klassrummet eller den plats där merparten av klassen befann 

sig då det kändes som påträngande att söka upp elever där de satt på olika platser då det inte var helt 

ovanligt att klassen i mindre grupper lämnade klassrummet för att jobba med olika uppgifter. Det 

finns ett undantag när jag satt med när Klass II var delad i mindre grupper. Den gången bjöd läraren 

de olika grupperna att komma ut och prata om grupparbetet, det rollspelsmoment, de hade haft 
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tidigare och som jag hade observerat. Varför jag då var intresserad av att höra vad eleverna hade att 

säga kring metoden, då alla kommentarer sällan lyfts i helklass. Detta kan dock inte ses som en 

intervju från min sida då jag inte aktivt deltog, utan endast fanns med som åhörare till samtalet 

mellan de olika grupperna/eleverna och läraren. 

När det gällde yttranden så valde jag att bara ta med dem som skedde i helklass och som på ett eller 

annat sätt riktade sig till hela klassen eller läraren i helklass, jag gjorde ingen skillnad på ifall att 

uttalandet var en praktisk fråga eller var relaterat till det ämne som just då behandlades i klassen, 

inte heller noterade jag alltid vad det var som sades, bara då det rörde undervisningsformen så 

gjorde jag mindre anteckningar. Jag valde att inte räkna uttalanden som kom efter att läraren så att 

säga ”hugger” en elev, det vill ställer en fråga till en specifik elev eller uppmanar en specifik elev 

att svara på en fråga utan att eleven ifråga har visat att den vill svara, inte heller har jag räknat 

enskilda redovisningar av arbeten inför klassen, då eleverna i detta läge inte kan undvika att svara 

eller prata genom att låta någon annan prata som i exempelvis går att göra i ett grupparbete.  

Jag valde att inte ta med det som sades inom små elevgrupper eller mellan enskild elev och lärare då 

det skulle göra att risken för att missa detaljer överhängande och materialet skulle även kunna bli 

känsligare än vad det är i nuläget. Jag valde också att inte spela in något material i klassrummet då 

inspelningsutrustning skulle kunna göra att deltagarna i studien hämmas av dess närvaro.
95   

3.3.1.4 Bearbetning. 

Efter att observationsperioden var genomförd så lade jag in resultaten av mina 

observationsprotokoll i Excel för vidare bearbetning. Efter att resultaten var inlagda gick det att få 

en uppfattning om hur talinitiativet att tala i helklass var fördelat både på individ- och gruppnivå. 

Utifrån sammansställiningen gick det jämföra hur ofta det togs talinitaiv, av olika elever och i de 

olika grupperna. Hur deltagarna placerade sig i klassrummet var inget som kom att läggas någon 

större vikt i vid bearbetningen. Däremot kom en del kommentarer och observationer kring 

lektionernas upplägg att vid enstaka tillfällen att infogas i materialet. 

3.4. Enkät. 

Den enkät, eller egentligen de två enkäter som användes för att skapa enkätunderlaget finns bifogad 

som Bilaga 2 och 3. I denna del kommer jag att ta upp frågor som gäller enkäten, dess urval och 

annat relaterat till arbetet med den. Denna första del kommer att börja med att klargöra för de 

fördelar och nackdelar som finns med att använda sig av enkäter som undersökningsmetod. Då 
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frågorna skapades så utgick de från de frågor som ligger som grund för arbetet, men de skapades 

även med de riktlinjer som Bryman(2012) beskriver i sin metodbok.
96

  

Enkäter har som fördel att den relativt enkelt kan distribueras till en större mängd människor. Detta 

skapar i sin tur en möjlighet till ett brett underlag, utan att den senare bearbetningen av den behöver 

ta allt för stora resurser i anspråk. Eftersom enkäten sprids till många och interaktionen med enkäten 

är begränsad så är det därför viktigare i en enkät än en intervju att frågorna är tydligt ställda så att 

respondenterna förstår frågorna, då det för respondenten inte finns möjlighet att ställa följdfrågor 

eller få en fråga förklarad för sig. På motsatt sätt finns det inte heller möjlighet för utställaren att 

ställa följd- eller uppföljningsfrågor.
97

 För att undvika denna problematik så bearbetades frågorna 

ett antal gånger med hjälp av insatta bekanta, detta för att öka validiteten i frågorna, då det blir 

lättare att se ifall att frågorna verkar vara rätt ställda. En annan sak som är viktig vid en enkät 

undersökning är att den inte är för lång då det kan leda till att respondenterna tröttnar, så kallad 

respondentutmattning och slutar svara på enkäternas frågor. Utmattningen kan dels komma av att 

det är många frågor men även att svara på frågorna är öppna då respondenten kan uppleva det som 

ansträngande att formulera sina tankar.
98

 Enkäten blir även beroende av personens egen uppfattning, 

då det är den själv som fyller i enkäten utifrån sina egna uppfattningar och ämnet eller sig själv. 

3.4.1. Urval. 

Urvalet för enkätdelen överensstämmer till stor del med de som valdes ut för observationerna, det 

vill säga att de som under annan tid observerades. För att få ett större underlag valde jag även att 

låta sprida enkäten i ytterligare en klass. För att få ett större underlag då svarsfrekvensen från de tre 

första klasserna var relativt låg. Antalet uppgick till endast 26 svarande, trots ett flertal påminnelser. 

Samtliga deltagare i enkäten var 17 år eller äldre. Den tredje klassen som kom att svara på den 

uppgick till 18 elever på ett samhällsvetenskapligt program på en av gymnasieskolorna där jag 

genomförde mina observationer..  

3.4.2. Materialinsamling och genomförande.  

Jag valde att göra enkäten i ett digitalt format, med hjälp av Googles, enkät verktyg
*
. Detta för att 

underlätta spridning och bearbetning av materialet. Alla frågor i enkäten gjordes ”frivilliga”, då det 

inte skulle vara tvingande att fylla i någon fråga, utan att det som på en pappersenkät skulle vara 
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enkelt att hoppa över en fråga ifall att det kändes som att inget alternativ på frågan passade eller 

deltagaren inte kände för att svara. Då deltagarna svarade så sammanställdes svaren direkt in i ett 

Exceldokument. Med svaret fanns en tidsangivelse när svaret kommit in, detta gör att spårbarheten 

av den enskilda respondenten är liten. För att deltagarna i studien skulle få tillgång till enkäten så 

skickade jag länkar till de digitala enkäterna till de två lärarna, i vilkas klasser jag observerade. 

Dessa i sin tur lade sedan upp enkäterna på samarbetssajten samarbeta.se. Tanken med att lägga upp 

dem på samarbeta.se var framförallt att göra det möjligt för eleverna att enkelt komma åt den, 

alternativet till att lägga upp den hade varit att mejla ut den till eleverna, men samarbetssajten 

verkade i mina ögon vara ett bättre alternativ. Då mina observationsgrupper bestod av klasser både 

inom den ”gamla” och den ”nya” gymnasieskolan så gjordes det två enkäter vilka var riktade mot 

respektive kursplaner, det som egentligen skilde enkäterna åt var betygssystemet, det var det enda 

som skulle skilja dem åt annars så var tanken att de skulle vara kopior av varandra trots ett flertal 

genomgångar smög sig ett litet fel in i enkäten för Gy 11 systemet, där frågan om vilket betyg som 

eleverna siktade på saknade ett ”jag vet inte ” alternativ detta tror jag dock inte i någon högre grad 

kommer att påverka utfallet på enkäten i stort. 

I tre klasser valde lärarna att specifikt avsätta lektionstid för eleverna att fylla i enkäterna det var 

också vid dessa tre tillfällen som det fick mest genomslag, innan enkäten så informerades eleverna 

om att det var frivilligt att fylla i enkäten samt vad materialet skulle användas till, samt vem det var 

som stod bakom enkäten. Vid tre av tillfällena när enkäten presenterades för eleverna så var det 

problem för eleverna att komma åt enkäten på Samarbeta.se men i samtliga fall så avhjälptes 

problemet snabbt så eleverna som var intresserade kunde fylla i enkäterna. I Klass I och II så 

minskades andelen svarande främst på grund av att det vid de tillfällen som gavs för att svara på 

enkäten. Antigen var så att en stor del av klassen var borta eller att klassen inte hade direkt tillgång 

till datorer på vilka de kunde fylla i enkäten, några enstaka elever hade även problem med att logga 

in på Samarbeta.se. Efter att materialet kommit in från de tre klasserna som observerats så bestämde 

jag, att även låta andra klasser göra enkäten. Därför ombads lärarna att ifall de hade möjlighet ge 

andra klasser möjlighet att svara på enkäten, detta ledde till att en lärare lät ytterligare en klass om 

18 elever att svara på enkäten, Klass IIII. 

3.4.3. Bortfall. 

Inom de olika grupperna så har bortfallet varierat stort från bara tre av tio svarande till samtliga i en 

annan. Efter att det tre första klasserna hade svarat där svars- frekvensen låg från en tredjedel till 

ungefär hälften av deltagarna, bestämdes det att ytterligare en klass skulle få möjligheten att göra 

enkäten. Detta för att få ett bättre exemplifieringsunderlag.  
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Tabell 3: Antalsvarande, samt bortfall. 

 Antal svarande:  Strukna: Total storlek: 

Klass I 14 1 22 

Klass II 9 0 19 

Klass IIII 3 0 10 

Klass IIII 18 0 18 

Totalt: 44 1 69 

Visar respondenter, makuleringar och urvalets totala storlek. 

 

Svarsfrekvensen på enkäten ligger med den sista klassen på två tredjedelar av dem som fick 

möjligheten att svara på enkäten. Bryman(2012) belyser problemet med bort fall som ett av de stora 

problemen för enkätundersökningar. Samme författare lyfter även ett förslag på rikt/gränsvärden hur 

man kan se på en enkätundersöknings svarsfrekvens. Bryman(2012) menar dock att det 

nödvändigtvis inte behöver vara ett problem även om svarsfrekvensen är låg, men att en studies 

generaliserbarhet går att ifrågasätta.
99

 

Min enkät del ligger som helhet med svarsfrekvens på 60 procent vilket ligger i den undre delen av 

skalan för vad som går att se som acceptabelt enligt Bryman(2012).
100

 Det stora bortfallet skadar 

reliabiliteten för studien, men det skapar fortfarande ett underlag. I Klass I-III där observationer 

förekom var dock bortfallet drygt hälften vilket är under vad som skulle kunna ses som godtagbart, 

vid en generalisering. Målet med denna enkät snarare går ut på att brett exemplifiera, än att 

generalisera utfallet. Att enkäterna inte heller direkt kopplas mot observationerna gör att enkäterna 

går att behandla fristående gentemot observationerna. Detta tillsammans gör att problemet med 

bortfallet blir något mindre, även ifall att det självklart påverkar det slutgiltiga resultatet, då det går 

att misstänka att de som inte har svarat på enkäten kan skilja sig från dem som svarat på enkäten.
101

 

Det finns även en struken enkät, då en respondent gått igenom alla frågorna, men inga svar har 

registrerats antingen för att eleven inte svarat på någon av frågorna eller för att det blivit något 

annat fel. Annars om bortfallet så är det interna bortfallet relativt litet, då de elever som svarat på 

frågorna inte lämnat just några tomma rutor. 

3.4.4. Bearbetning. 

Då materialet som insamlades med hjälp av digitala enkäter direkt kom att hamna i ett Excel likande 

format så behövde jag inte ”översätta” enkätsvaren till Excel. Inte heller är risken för att misstolka 
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svaren på grund av otydlig handstil överhängande då allt material var i datatext. Det som gjordes 

efter att materialet var insamlat i Excel, var att enkätsvaren kodades om, från ord till siffror. För att 

göra det möjligt att senare köra svaren i SPSS och genomföra en regressionsanalys, en form av 

statistiskanalys. En del av de öppna svaren lämnades orörda då de inte gick att koda om på ett 

rättvisande sätt, en del av de svaren redovisas i texten som exempel citat från enkäterna. För att 

underlätta bearbetningen av enkätsvaren skrevs svarsmatrisen ut och sattes upp för att ge överblick 

över enkätsvaren. Ifall där svarande har angett ett antal tillfällen, innehållande ett spann, har jag valt 

att ta ut ett medelvärde på spannet och avrundat detta nedåt, för att underlätta den senare läsningen 

av resultatet. Denna del var en av de delar som gjorde att jag valde regressionsanalysen som 

analysmodell då jag ytterligare ville få förståelse för hur regressionsanalysen fungerade. 

3.4.5 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är en metod för att räkna ut ett statistiskt samband mellan olika variabler, i hur 

hög grad en variabel/faktor påverkar en annan. Analysmetoden är något som vanligtvis används på 

relativt stora datamängder. I tabellerna nedan så kommer värden som kallas R
2
 och justerat R

2
 att 

redovisas. Vad dessa värden beskriver är i hur pass hög grad man kan förklara variansen eller ett 

visst mönster med en modell. R
2
 värdet visar hur mycket en viss modell förklarar, men påverkas 

”positivt” för varje variabel som läggs till modellen. För att kunna jämföra två modeller används det 

justerade R
2
 värdet vilket tar hänsyn till att fler variabler används, detta värde ökar bara ifall att den 

variabel som tillförs modellen ökar modellens förklaringsgrad. I bilden nedan visar figuren hur en 

linjär regressionsanalys skulle kunna se ut. De röda prickarna i diagrammet symboliserar insamlad 

data, medan den blå linjen visar hur ett positivt samband skulle kunna se ut. 

 

 

 

 

 

För att kunna genomföra regressionsanalysen i detta arbete var ett antal av svaren på frågorna i 

enkäten tvungna att kodas om. Inte bara till siffror utan även till olika typer av skalor för att dessa 

Figur 1: Exempel på 

linjärregressionsanalys 
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skall gå att arbeta med på ett rättvisande sätt. Ett exempel på detta var elevernas målbetyg som 

kodades om till ett system där alla betyg kunde ingå och dessutom blev en så kallad ordnialskala. 

En ordinalskala betyder i korthet att stegen mellan olika punkter inte är helt symmetriska, men att 

det ändå finns någon form av tanke att det ena är högre än det andra
102

.  

Det finns i materialet från enkäten även exempel på variabler som räknas i intervalskala som 

exempel vis elevernas bedömning av sin aktivitet eller metoden som helhet. Med intervallskala 

menas att stegen mellan de olika variablerna går att räkna som likvärdiga eller symmetriska. Den 

sista typen av skalor är en så kallad dikotomi, med frågor som endast är två alternativ, som 

exempelvis ja eller nej, eller en annan vanlig fråga är kön. Svaren går inte att värdera ifall att det 

ena är bättre än det andra.
103

 Vad gäller hur pass tydlig inverkan en viss beroende variabel har på en 

oberoende variabel så gå detta att se på sig.värdet, vid ett värde på över 0,05 så brukar värdet räknas 

som signifikant. Trots att analys metoden framförallt fungerar på stora material så valde jag att 

använda mig av metoden i detta arbete då jag såg detta som ett tillfälle att få fördjupa mig i ämnet 

och metoden något som jag tror kan hjälpa mig i min kommande lärargärning och inhämtande av 

aktuell forskning, om den baserar sig på statistiska samband. 

3.5 Etiska överväganden 

Inom all forskning bör eller måste etiska överväganden tas, under mitt arbete har jag utgått från 

Vetenskapliga rådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning, vilka i stort säger följande:  

 Deltagande är frivilligt, det får inte finnas några konsekvenser för deltagaren ifall att 

deltagaren inte vill delta. 

 Deltagarna i studien skall vara informerade om vad materialet skall användas till 

 De som deltar skall i möjligaste mån göras anonyma  

 Materialet får inte användas till något annat än vad det är insamlat till.
104

 

Både när det gällde enkäten och observationerna så informerades deltagarna i vilket syfte som 

materialet samlades in och till vad det skulle användas, i enkätens försättsblad informerades även 

deltagarna om vad som gällde kring studien och vad resultatet skulle användas till. I 

observationerna så tillfrågades klasserna ifall att det gick bra att jag var med på lektionerna, dock så 
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sades det inte specifikt vad det var jag tittade på när jag observerade. Anonymiseringen av 

deltagarna är kanske den viktigaste och kanske emellanåt den svåraste delen av forskning då man 

vill kunna plocka fram det specifika för något, men det specifika kan även vara avslöjande i denna 

rapport så har överväganden gjorts för att minska risken att det ska gå att peka ut vilka som har 

deltagit i studien men samtidigt så har jag försökt att ta fram det som är specifikt eller särskiljande 

utan att det skall bli allt för uppenbart vilka som deltagit i studien.  
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4 Empirisk genomgång. 

I detta kapitel så kommer de empiriskaresultaten från studiens observationer och enkäter att 

redovisas. De empiriska resultaten kommer att redovisas var för sig. För att underlätta läsningen av 

resultatet är resultatet bearbetat, diskussion av resultatet kommer att ske i diskussionsdelen. Stora 

delar av resultaten kommer att presenteras i tabellform.  

4.1 Enkäter. 

Under denna rubrik kommer den empiriska datan från enkäterna att redovisas. Mycket av den data 

redovisas som kommer att redovisas i form av tabeller, då de sammanfattar stora mängder 

information på en liten yta.  

I klasserna som ingick i studien så fördelade det sig elevernas målbetyg som synes i Tabell 4: 

Målbetyg. I tabellen så finns det en koncentration kring de gamla betygen, (G,VG,MVG) detta 

beror på att större delen av elever som ingick i studien är kvar i det gamla systemet. Som synes i 

tabellen är det också framförallt en koncentration till det högsta betygsteget, MVG.  

Elevernas målbetyg skulle även kunna ställas upp som i Tabell 5, där medel-, median- och typvärdet 

av elevernas betygsmål redovisas. Den ger en något annan bild över hur eleverna siktar vad gäller 

sina målbetyg. Där betoningen snarare hamnar kring VG/C än MVG/A. Vilka betyg som eleverna 

siktade/siktar på i ämnet kan misstänkas påverka hur de uppfattar metoden rollspel i 

undervisningen.  

Det var endast två elever som uppgav att de inte upplevt 

rollspel som undervisningsmetod. De övriga deltagarnas 

omdömen av metoden presenteras i Tabell 6: 

Metodbedömning & målbetyg. Eleverna hade här ombetts 

att utvärdera hur de upplevde metoden som helhet på en 

skala mellan ett till tio. Värdena som eleverna uppgav går 

även denna gång att redovisa i form av medel-, median och 

typvärde vilket görs i Tabell 5, den visar på genom dessa 

värden vilken spridning och vilken inställning som var de 

vanligaste i undersökiningen. I tabellen ser vi att typvärdet, 

det vanligaste värdet, överensstämmer med medianvärdet, värdet på talet i mitten, medan 

medelvärdet skiljer sig något. Det beror på att medelvärdet på ett annat sätt än de övriga tar hänsyn 

Tabell 4: Målbetyg. 

Alternativ: Kod Antal: 

Vet ej/spelar/de ingen roll betyg0 4 

F betyg1 0 

G/E betyg2 7 

D betyg3 1 

VG/C betyg4 13 

B betyg5 1 

MVG/A betyg6 16 

Bortfall   2 

Totalt:  44 

Tabellen visar hur fråga: ”3. Vilket betyg 

siktar/siktade du på i Samhällskunskap a/B1? 

” utföll. 



 

33 

 

till extremer. Vilket i sig inte behöver betyda att svaren är extrema utan bara att det påverkas i högre 

grad när enstaka personer svarar i utkanten av skalor. Att redovisa värdena gör att det går att se 

vilka målbetyg och värden som är vanligast. 

 

 

 

 

 

 

Av de 44 elever som besvarade enkäten uppgav 14 personer att de hade erfarenhet av rollspel 

utanför skolan, i form av olika hobbys exempelvis teater, lajv eller bordsrollspel i olika former, men 

även i arbetet eller andra utbildningssammanhang. Något som kommer fram är att eleverna har mött 

metoden i ett flertal olika ämnen, dessa redovisas i Tabell 7: Ämnen. Områdena är här uppställda i 

bokstavsordning och inte efter hur vanligt förekommande de var.  

När det gällde vilka fördelar 

och nackdelar som eleverna 

upplever med metoden så 

redovisas de i två nedan 

stående tabellerna 8 och 9. 

Elevernas svar var 

formulerade i form av öppna 

frågor vilka har kategoriseras 

för att enkelt kunna redovisas 

nedan. Svaren som 

uppkommer bygger på 

tolkningar och en 

respondents svar kan 

innehålla mer än en kategori 

av fördel eller nackdel, tabellerna, 8 och 9 visar hur ofta olika begrepp sammankopplas med 

metoden.    

Angående fördelar som eleverna räknar upp så bör några av dem utvecklas, ett av dessa är  

Tabell 5: Metodbedömning & målbetyg 

 Betygsfördelning Metodbedömning 

Medelvärde (3,86) VG/C 6,59 

Medianvärde. (4) VG/C 8 

Typvärde (6) MVG/A 8 

Ger en bild av elevernas målbetyg och bedömning av 

metoden. 

Tabell 6: Metodbedömningen. 

Alternativ: Antal: 

1 Mycket dåligt 1 

4 5 

5 5 

6 3 

7 5 

8 11 

9 7 

10 Mycket bra 4 

Totalt: 41 

Hur svaren utföll på fråga: ”5. På en 

skala mellan 1-10, där 1 är mycket 

dåligt och 10 mycket bra, vad tycker 

du om rollspel som metod/arbetssätt 

som helhet.” 

Tabell 7: Ämnen. 

Ämne: 

Bild 

Engelska 

Filosofi 

Geografi 

Historia 

Idrottspedagogik 

Kommunikation 

Psykologi 

Religion 

Ämnesöverskridande 

Svenska 

Tabellen redovisar vilka ämnen som 

eleverna uppger att de mött metoden i. 
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Kamratlära, med denna kategori menas att elever kan lära 

av andra elever, ett annat är djupare vilket används för att 

beskriva de svar som betonar att de kommit in djupare, är 

mer insatta eller fått mer kunskap om något. Det praktiska 

är de praktiska sidorna av metoden som betonats med 

aktiviteter av olika slag. Två respondenters svar får 

representera den fördelar som eleverna lyfter fram med 

metoden: 

”Jag tycker att det är en bra övning då man måste leva sig in 

i en roll som man kanske inte känner sig så bekväm med. Då 

tvingar man sig själv att försöka förstå 

resonemangen/argumenten, och som resultat av det så 

kanske man rent utav får en bättre förståelse för dem och 

blir mer öppensinnad. Eller mer säker om sin egen åsikt.”
105

 

En annan elev lyfter ett antal andra aspekter av metoden:  

”Det erbjuder en känsla av att debatten, diskussionen etc. är 

äkta, och inte något som man bara pluggat på för att sedan 

redovisa inför klassen. Alla får även chansen att visa upp 

sina kunskaper.”
106

 

Samtidigt som dessa fördelar lyftes av dessa respondenter så lyftes det även fram ett antal nackdelar 

med metoden. Vidare säger samma elev: 

”Risk finns alltid för att någon eller några som 

befinner sig på en högre nivå av kunskap än de 

resterande kliver in och tar över hela rollspelet. De 

som är lite blyga kan bli mindre benägna att 

prata.”
107

 

Detta visar att det inte finns någon riktig enighet 

kring hur metoden påverkar möjligheten för alla att 

komma till tals, eleven lyfter även fram en annan 

nackdel med metoden: 

”Jag tycker att det är riktigt svårt, och jag är ingen 

teater människa direkt så jag tycker det är rent utav 

obehagligt att låtsas vara någon/något som jag inte 

är.”
108
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 Enkät respondent 19. 
106

 Enkät respondent 33. 
107

 Enkät respondent 33. 
108

 Enkät respondent 19. 

Tabell 8: Fördelar med arbetssättet. 

Kategori: Antal: 

Djupare 12 

Förståelse 12 

Roligt 5 

Kreativitet 4 

Variation 4 

”Praktiskt” 4 

Delaktighet i lektionen 

och aktivitet 

2 

Istället för prov 2 

Grupparbete 2 

Verklighetstroget 1 

Inte hemjobb 1 

Inte sig själv 1 

Personlig utveckling. 1 

Kamrat lära 1 

Sammanfattar de fördelar som eleverna 

upplever med arbetssättet. Redovisar svaren 

på fråga 5.1. 

Tabell 9: Nackdelar med arbetssättet. 

Passar inte alla, jobbigt för personer 8 

Svårt med tydliga regler/instruktioner 5 

Dålig stämning och stökigt 5 

Inga 5 

Vissa tar över 4 

Svårt att vara förberedd 3 

Lite fakta/svårt att mäta 2 

Svårt att hålla isär jag/roll 2 

”Känsligt” 2 

Svårt att engagera och fördela arbete 2 

Det ger inget 1 

Den egna åsikten faller bort 1 

Fördjupningen inte allmän 1 

Sammanfattar de fördelar som eleverna upplever med 

arbetssättet. Redovisar svaren på fråga 5.2 
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Här är ett till exempel på motstridiga åsikter om metoden. När det gäller nackdelar så finns det 

anledning att specificera ytterligare några av de kategoriseringar som finns i den ovanstående 

tabellen. Med ”känsligt” menas det som att metoden är känslig för att deltagare saknas eller en själv 

missar något är det svårt att komma ikapp. En elev lyfte som nackdel med metoden att ”det kan bli 

tjafs och dålig stämmning[sic!] i klassen om det hettar till. men de är ju ioförsig[sic!] ganska 

kul!”
109

. En annan elev lyfte ”att en fördjupning bara blir sker på en del av de inblandande 

partierna” vad som egentligen menas med denna är lite svårt att säga. 

När det gäller vilka skillnader mellan metoden rollspel och andra metoder, redovisas de i tabell 10. 

Svaren i tabellen är rangordnade efter hur ofta de olika kategorierna har gått att tolka in i det öppna 

svaret, utan att ta bort det specifika i svaret. Detta har lett till att listan är relativt lång. Även här 

skall en respondent svar få teckna en bild, svaret är inte utvalt för det lyfter många olika av de 

kategorierna i tabellen utan mer för att det är specifikt och skiljer sig från de övriga: ”man arbetar i 

grupp och skapar ett vi mot dom eller jag mot dom, lite som en tävling och jag som 

tävlingsmänniska läser på tusen gånger mer om de vi håller på med för att få vinna.”
110

 En annan 

kommentar på samma ämne framhåller att individen i grupparbetet kommer i skuggan och inte på 

samma sätt får visa vad den kan i ett grupparbete som i ett individuellt arbete. 

 

 

 

 

 

 

När det gällde vad som ledde till att ett arbete gått dåligt var också gruppen den faktor som angavs 

som den viktigaste som en av respondenterna uttryckte varför arbetet inför redovisningen gått dåligt  

                                                 
109

 Enkät respondent 9. 
110

 Enkät respondent 9. 

Tabell 10: Hur skiljer sig rollspel mot andra metoder. 

Insatt 7 Kommer ihåg 1 

Aktivt 6 Tävlingsmoment 1 

Perspektiv 5 Inte ren fakta 1 

Engagemang 4 Tråkigt och meningslöst 1 

Förståelse 4 Roligare 1 

Påverkan 2 Interaktion 1 

Svårt att visa vad personen kan/vill 2 Variation 1 

Annorlunda 2 Lättare 1 

Andra färdigheter 2 Kreativt 1 

Levande 2 Andra kan ta plats 1 

Sammanfattar vilka skillnader som eleverna upplever mellan rollspel och andra typer av 

undervisning. Utifrån svaren på fråga 6.1.a. 
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på grund av ”[i]nte så engagerade gruppmedlemmar.”
111

 

Samma respondent uttrycker vid ett tidigare tillfälle att den 

inte ser några nackdelar med metoden. 

 

Just gruppen är ett ämne som flera återkommer när det gäller 

ifall att ett genomförande eller en redovisning gått bra. Vilket 

kan ses i Figur 2, andra viktiga orsaker var ramfaktorer, vilket 

är tid och tydliga instruktioner. 

 Figur för bra grupparbete 2: Faktorer 

 

Vad gäller hur respondenterna uppskattar sin egen aktivitet redovisas deras svar i helhet i tabell 12, 

Aktivitet. Resultatet från tabellen kan dock problematiseras vilket det görs i tabell 13. Denna visar 

de olika formerna av värden för hur aktiviteten kan tolkas. I tabellen kan vi se att det finns en viss 

skillnad mellan de olika värdena kommer till uttryck. Där medelvärdet ligger relativt närmare 

mitten i förhållande till typvärdet som ligger ganska högt upp på skalan. Median värdet ligger det 

även lägre än typvärdet även om det ligger åt den aktivare delen av skalan.  
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 Enkät respondent 32. 

Figur 2: Faktorer för bra grupparbete. 
n = 35 

Individuella, 5.

Grupp/klass, 18.

Ramfaktorer, 7.

Engagemang & Annat, 5.

Tabell 11: Faktorer för dåligt 

gruppararbete. 

Typ av förklaring Antal: 

Grupp/klass 3 

Ramfaktorer 2 

Totalt: 7 

Sammanfattning av vad elever har 

upplevt har skapat ett bra genomförande 

av uppgiften. Utifrån svaren på fråga 8.2. 
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Figur 3: Relativaktivitet. 

När det sedan gäller hur denna aktivitet förhåller sig till andra undervisningsformer så redogörs 

detta i Figur 3: Relativ aktivitet. Resultatet i denna tabell visar att de flesta upplevde sig varken mer 

eller mindre aktiv under denna form av undervisning, även om det förefaller vara en viss övervikt 

av dem som anser sig ha varit mer aktiva under momentet. 

Figur 3: Relativaktvitet 
 n = 44  

Mindre aktiv, 7.

Varken mer eller mindre, 22.

Mer aktiv, 12.

Bortfall, 3.

Tabell 12: Aktivitet. 

Alternativ: Antal: 

1 Passiv 1 

3 4 

4 2 

5 4 

6 4 

7 6 

8 5 

9 8 

10 Mycket aktiv 7 

Bortfall  3 

Totalt: 44 

Hur svaren utföll på fråga: ”9. På en skala 

mellan 1-10, där 1 är passiv och 10 mycket 

aktiv, hur aktiv upplever du dig ha varit 

under det senaste momentet med rollspel.”  

Tabell 13: Aktivitetsvärden. 

Medelvärde 6,48 

Medianvärde. 7 

Typvärde 9 

Sammanfattar hur aktiva elever uppgett 

att de varit under momentet. 
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 När det gällde i vilket 

sammanhang som eleverna 

uppgav att de var mest aktiva 

redovisas svaren i Tabell 14: 

Tidpunkt och anledning. I 

tabellen nedan redovisas under 

vilka perioder eleverna uppgav 

att de var mest aktiva, men även 

varför de var mest aktiva under 

denna period. De faser som 

denna tabell utgår ifrån har 

tidigare redovisats i 

litteraturkapitlet och kommer 

inte att redovisas här. I tabellen finns som sagt även en redovisning av de anledningar som 

respondenterna angav som skäl att vara mest aktiva under den fas som de var. Det går av svaren att 

se att det finns en viss övervikt mot de tidigare delarna av rollspel, där förklaringarna trygghet och 

enklare har lagt samman och bildar den främsta anledningen till varför respondenterna upplevde sig 

som aktivast under denna del av arbetet. Anledningarna som respondenterna uppger 

överensstämmer inte det antal som svarat beror dels på att ett svar kunde innehålla ett flertal olika 

anledningar till varför aktivitet i den ena 

eller andra fasen var störst. 

Angående vad respondenterna upplevde 

ha lärt sig under momentet var det 

framför allt två typer av kunskap som 

eleverna i sina svar lyfte fram. Den första 

skulle kunna kallas för faktamässig- 

kunskap, som exempelvis, hur riksdag 

och partipolitik fungerar. De flesta av 

respondenterna uppgav faktakunskaper 

som det de hade lärt sig under momentet. 

Den andra typen skulle kunna kallas för 

Tabell 14: Tidpunkt och anledning. 

 Antal Anledning 

Förberedelse 13 Trygghet/enklare 8 

  Mest diskussioner 2 

  Intressantast 1 

  Gruppen borta/misslyckades 3 

Genomförande  10 Debatten 4 

  Intressantast/viktigaste 2 

  Fick vara i roll 1 

Diskussion 0  

Varken eller 16  

Vet ej 2  

Antal svarande: 41  

Tabellen redovisar och sammanställer utfallet på frågorna 11 och 11.1  

Tabell 15: Lärdom. 

 Antal Anledning 

Specifik 

kunskap/fakta  

19 Riksdag, partipolitik, Utskott, filosofi 

Färdighet 17 Lyssna på andra  

  Olika arbetssätt 

  Kommunicera  

  Perspektiv 

  Planera  

  Formulera  

  Kroppsspråk 

  Uttrycka sig 

Fråga 13. Vad eleven upplever ha sig lärt sig för  

kunskaper/färdigheter. 
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mer färdighetsinriktad eller ”praktisk” kunskap, exempel på detta är att debattera och planera. En av 

respondenterna uppgav i sitt svar att ”att stå inför klassen, (fast då är det bättre med vanlig 

redovisning).”
112

 Resultaten redovisas i sin helhet i Tabell 15, Lärdom.  

 Nedan kommer resultaten från två 

regressionsanalyser genomförda på materialet att 

redovisas. Tabell 16, redovisar hur betygen från 

de olika systemen har jämkats samman, 

information i denna tabell stämmer i stort 

överrens med informationen i Tabell 4. 

Den första rutan nedan förklarar vilka variabler 

det är som han använts i analysen, i detta fall är det räknat som att skalan om hur eleverna bedömer 

rollspel som metod är beroende av vilket betygsmål som har satt 

upp. I tabell 17, Regressions variabler betyg 1, ser vi att det står 

betyg6, betyg5 och så vidare med detta menas de olika 

betygsstegen, under ser vi vilken variabel det är som är den 

beroende.  Att notera nedan är att betyg1, betygen IG/F, är borttaget 

ur modellen.  

Tabell 18, Modellsammanfattning betyg 1, visar därefter hur 

mycket/många av respondenternas bedömning på skalan som går 

att förutsägas utifrån respondenternas betygsmål. I tabellen ser vi 

att elevernas bedömning av metoden går att förklara till ca 34 

procent med R
2
 värdet, medan bara till 25 procent, då vi utgår 

från det justerade R
2
 värdet. 

Den andra regressionsanalysen kommer även den att utgå från 

elevernas betygsmål för att ge en modell för hur eleverna 

bedömer metoden. Denna gång kommer vi att lägga in en till variabel vilken tar hänsyn till ifall att 

eleverna uppger sig ha erfarenhet av rollspel utanför skolan. Som det stod beskrivet tidigare var det 

14 av respondenterna i materialet som uppgav att de hade erfarenhet av rollspel utanför skolan. 

Tabellerna nedan kommer på samma sätt som tidigare att redogöra för de olika värdena vad gäller 

variabler och förklaringsvärden. 
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 Enkät respondent 27. 

Tabell 16: Variabel betydelse. 
Variabel namn:  LPf 94 Gy 11 

betyg0 Vet inte/Spelar 

ingen roll 

Vet inte/ Spelar 

ingen roll 

Betyg1 IG F 

Betyg2 G E 

Betyg3 - D 

Betyg4 VG C 

Betyg5 - B 

Betyg6 MVG A 

Redogör för hur målbetygen har översatts till variabler 

att räkna med i SPSS.  

Tabell 17: 

Regressionsvariabler betyg 1. 

Ober. variabler Ber. Variabler 

betyg6, 

betyg5, 

betyg3, 

betyg0, 

betyg2 

Skala rollspel 

Redogör för variablerna i 

regressionsanalysen. 

Tabell 18: 

Modellsammanfattning betyg 1. 

R
2
 Justerad R

2
 

0,34 
0,25 

34,00% 
25,00% 

Frihetsgrader: 39 

Redogör för variablerna i 

regressionsanalysen. 
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Vad modellen säger visas i Tabell 19: Analysresultat 

betyg 1. Modellen visar på ett samband vilket skulle 

kunna kallas negativt, detta innebär att värdet börjar 

högt, det vill säga konstanten var efter den modifieras 

beroende på vilket betyg som respondenten siktar på. 

Detta skulle enligt modellen innebära att en som 

siktar på ett högt betyg, betyg6, skulle lägga sin 

bedömning av metoden på 8, standard avvikelsen 

berättar dock att detta kan skilja sig med 0,6 enheter 

varför den i och med det skulle kunna bedöma rollspel som 7,4 

likaväl som 8,6 på en skala. Medan en med mål på betyget B, skulle 

sätta sin bedömning av metoden på 4, enligt modellen. Stegen på 

modellen är till stor del överlappande av varandra samt urvalet är 

litet, något som bör tas i åtanke då resultaten av analysen betraktas. 

Något annat som är att notera är även att betyg4 är uteslutet ur 

analysen då det inte tycks finnas någon skillnad på den eller 

konstantens värde. Då alla värdena förefaller vara signifikanta, då 

deras sig.värden ligger över eller lika med 0,05.   

 

Vi kan se i sammanfattningen av modellen, Tabell 22, att denna modell förefaller ha en högre 

förklaringskraft, både R
2
 värdet och det justerade R

2
 värdet ökar. Värt att notera är också att även 

denna gång så är sambandet negativt. Konstantens värde ökar och samtliga variabler i modellen 

verkar påverkas av att denna ytterligare variabel lyfts in i modellen. I modellen som lyfter in 

erfarenhet utanför skolan. Modellen tyder här på att erfarenheten av att ha träffat på rollspel utanför 

skolan förefaller påverka bedömningen av metoden negativt, vidare ser vi att påverkan av att 

målbetyg betyg3 förefaller vara starkare, å andra sidan så har även konstanten blivit högre och 

signifikansen hos de olika värdena blivit svagare. Att tänka på än en gång är att det är ett relativt 

litet datamaterial som ligger till grund för regressionsanalyserna. 

 

 

 

Tabell 19: Analysresultat betyg 1. 

 Värde: Standard 

avvik. 

t-värde Sig. 

konstant 6,73 +- 0,5   

betyg0 2,03 +- 1 2,1 0,43 

betyg2 -0,87 +- 0,8 -1 0,28 

betyg3 -2,73 +- 1,7 -1,5 0,12 

betyg5 -0,73 +- 1,7 -0,4 0,68 

betyg6 1,34 +- 0,6 2,1 0,05 

Redovisar resultaten för regressionsanalysen. 

Tabell 20: 

Regressionsvariabler betyg 2. 

Ober. variabler Ber. Variabler 

betyg6, 

betyg5, 

betyg3, 

betyg0, 

betyg2, 

15erfarenhet  

Skala rollspel 

Redogör för variablerna i 

regressionsanalysen. 
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4.2. Observation. 

Under denna rubrik kommer resultaten från observationsgrupperna att redovisas. Däremot kommer 

resultaten att bara vara detaljerade för en av observationsgrupperna anledningen till detta är att 

endast en av grupperna observerades när de genomförde ett rollspelstillfälle.  

Den första gruppen, Klass I, genomförde ett rollspelsmoment som tyvärr inte kunde observeras, på 

grund av andra åtaganden från min sida. Däremot observerade jag den utvärdering som gjordes  

kring rollspelet, under vilken det framgick att eleverna hade upplevt instruktionerna till 

rollspelsmomentet som något otydliga. Även om det lyftes fram att det hade gjort det lättare att 

förstå vilken funktion som utskotten fyllde, detta då rollspelet hade handlat om riksdagsarbete. 

Observationen av Klass II innehöll det enda observerade tillfället med rollspel, enligt arbetes 

definition, detta skedde vid Tillfälle 2. Detta moment föregicks av Tillfälle 1 under vilket eleverna 

jobbade i en datasal, i grupp och enskilt, med förberedelser.  

Tillfälle 2 var det tillfälle med näst mest tagande av talinitativ, varav de flesta kommer från den 

debatt deltagarna hade utifrån sina roller. Många av deltagarna i rollspelet uppvisade under 

momentet svårigheter mellan att skilja på sin roll och sig själva, då de pratade utifrån sig själva, 

använde sig av jag utan att hänvisa till dem som de skulle företräda. Ett flertal kunde finna sina 

roller och prata utifrån dessa, genom att använda sig av vi form eller hänvisa till gruppen som de 

företräde. Vid ett tillfälle under debatten frågade läraren, efter att en elev hållit ett anförande ifall att 

det var dess personliga åsikter, den utgick ifrån. Detta fick till effekt att eleven mer kom att 

diskutera på ett annat sett, använda ”vi” och hän visa till partiet den företrädde sina uttalanden. 

Tabell 21: Resultatanalys betyg 2. 

 Värd

e: 

Standard 

avvik. 

t-värde Sig. 

konstant 8,25 +- 0,5   

betyg0 1,06 +- 1 1,1 0,28 

betyg2 -2,18 +- 0,7 -2,9 0,01 

betyg3 -4,25 +- 1,7 -2,5 0,02 

betyg4 -1,18 +- 0,7 -1,8 0,08 

betyg5 -2,25 +- 1,7 -1,3 0,19 

15erfarenhet  -0,74 +-0,6 -1,3 0,21 

Redovisar resultaten för regressionsanalysen. 

Tabell 22: Modellsammanfattning 

betyg 2. 

R
2
 Justerad R

2
 

0,37 0,26 

37,00% 26,00% 

Frihetsgrader: 39 

Redogör för variablerna i 

regressionsanalysen. 
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Rollspelet som klassen genomförde lade fokus på de faktamässiga delarna kring de politiska 

partierna i Sverige. 

Tabell 23: Sammanställning observationstillfällen Klass II. 

Deltagare Tf 1 Tf 2 Tf 3 Tf  4 Tf  5 Tf  6 Tf  7 Tf  8 Totalt: 

2:1  0 - - 0 0 0 0 0 

2:2  1 1 3 0 - 0 0 5 

2:3  1 - 9 0 - 0 1 11 

2:4  - 0 - - - 0 1 1 

2:5  - 28 - 11 - 6 1 46 

2:6  14 - 12 - 1 1 - 28 

2:7  - 0 0 2 0 6 - 8 

2:8  9 0 6 0 1 1 - 17 

2:9  5  1 0 - 0 0 6 

2:10  0 0 - 0 3 1 0 4 

2:11  7 - 0 0 0 0 0 7 

2:12  7 19 7 0 7 2 4 46 

2:13  4 1 0 0 3 12 0 20 

2:14  10 18 12 2 7 0 4 53 

2:15  3 - 1 0 0 1 - 5 

2:16  3 0 9 0 2 0 0 14 

2:17  4 7 - 3 0 0 - 14 

2:18  13 37 1 9 2 6 - 68 

2:19  - 0 0 0 0 0 0 0 

Okänd 4  39      43 

Total 4 81 150 61 27 26 36 11 396 

Tabellen visar registreringar av talinitativ, i Klass II, som tidigare definierats i studien. Sträck 

innebär att deltagaren vid tillfället var frånvarande. Tf = tillfälle. Under Tf 2 så hölls ett 

debattrollspel i Klassen, det var et tillfälle då eleverna tog näst mest talinitativ 

underobservationsperioden.  

 

En kommentar som uppkom vid en senare lektion, Tillfälle 4, vid samtal mellan lärare och eleverna, 

kring rollspelet, var att det var lättare att komma in i en roll om den var något mer extrem än en 

”själv”.
113

 De mesta av ”tankarna” eller reflektioner som uppkom under det ganska korta 

efterarbetestillfället stannade vid relativt ytliga beskrivningar, om det varit bra eller dåligt, av det 

tidigare momentet.  

Tillfälle 3 hade en diskussion omkring konst, gränsen för yttrandefrihet och Ikea, vilket skapade 
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 Deltagare 2:12 
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stora diskussioner inom gruppen. Vilket går att se i Tabell 5, Sammanställning observationstillfällen 

Klass II då ett flertal elever tog talinitativet under lektionen.  

 I Klass III genomfördes inget rollspelsmoment, enligt den definition som används för detta arbete. 

Varför deras detaljerade talinitativ inte redovisas i denna studie, det används däremot i tabell 26 för 

att visa på spridning inom grupperna på hur talinitativet fördelade sig. 

Sammanställningen av talinitativen visar att den högsta totalen av talinitativ fanns i Klass II, men då 

den klassen var relativt stor så kom det genomsnittliga talinitativet att vara störst i klass III. En 

sammanställning av de genomsnittliga talinitativen i klasserna finns i tabell 24. Något som är värt 

att påpeka är att talinitaitvet i samtliga grupper främst var koncentrerat till ett fåtal individer. 

Tabell 24: Sammanställning talinitiativ. 

Grupp Antal elever: Totalt talinitativ: Gen.tal 

Klass I 23 194 8,43 

Klass II 19 396 20,84 

Klass III 10 298 29,8 

Tabellen visar det genomsnittliga talinitaivet i klasserna. Observera att detta inte 

betyder att det var så många gånger som eleverna uttalade sig, utan mer kan ge en 

bild av ”klimatet” i klassen. Tabellen visar även  det totala antalet talinitativ och 

elever i grupperna. 
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5. Sammanfattande slutdiskussion. 

I detta kapitel kommer empirin i arbetet att diskuteras och analyseras med de frågor som 

presenterades i rapportens början som utgångspunkt. Formen för denna del är att varje fråga 

kommer att diskuteras och analyseras var för sig, för att sedan i ett avslutande stycke sammanfattas. 

Efter att alla frågor är genomgångna kommer det i rapporten att utvärderas vad som varit bra med 

de metoder som har använts och efter det kommer rapporten att leda vidare mot vidare forskning på 

området. 

5.1. Hur uppfattar eleverna rollspel/simulering som metod? 

Ett möjligt svar på denna fråga skulle kunna fås utifrån svaren på enkäterna och det observerade 

uttalandena i de klasser som genomförde eller tidigare genomfört rollspel. En tolkning av elevernas 

uppfattning av rollspel skulle kunna vara vilka fördelar och nackdelar som eleverna räknar upp samt 

hur de bedömde rollspel som undervisningsmetod som helhet. Det kan även tänkas att elevernas 

uppfattning av metoden påverkas av deras betygsmål, åtminstone denna elevgrupp. För att 

undersöka det senare så genomfördes en regressionsanalys på med bedömningen av rollspel, som 

den beroende variabeln och betyget som den oberoende variabeln, resultaten från 

regressionsanalysen redovisades i Tabell 22, Resultat analys betyg 1. Enligt denna så modifierades 

bedömningen på skalan, utifrån vilket betygsmål eleven ställt upp för sig själv. Enligt 

regressionsanalysen går elevens bedömning av metoden att förklara med cirka 25 % sannolikhet 

utgående från det justerade R
2
 värdet, gällande för de ingående i studien. Det mönster som 

uppträder är också att om eleven har ett mer diffust eller högt betygsmål, A alternativt MVG, så blir 

elevens bedömning av metoden mer positiv än vid andra betygsmål. Detta kanske skulle kunna bero 

på att de som har diffusa mål eller höga mål i skolan är sådana som har det lite lättare eller oroar sig 

mindre för sina betyg i skolan. I tabell 22 och 24 kunde också ses att elever med betygsmålet C, är 

mer negativt inställd till metoden, i åtanke här får vi då ha det lilla materialet och att enskilda 

enkätsvar får ett stort genomslag på materialet. Det kan även vara att fall elever med ett lägre 

betygsmål, får kämpa hårdare och upplever det svårare att veta exakt vad det är som kommer att 

mätas under momentet.   

En annan faktor som skulle kunna tänkas påverka elevers uppfattning om Rollspel som metod i 

skolan är ifall att eleverna har erfarenhet av rollspel utanför skolan, i tabell 24, Resultat betyg 2, så 

lades erfarenheten av rollspel utanför skolan in som en variabel. Vad som hände i analysen då denna 

variabel lades till var att många av de andra variablerna blev tydligare. Ett men, måste dock läggas, 

då det gäller att signifikansen blev svagare, förklaringsgraden ökade dock med ett steg vid tillägget 
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av denna nya variabel. Även denna gång så fanns det ett negativt samband, mellan variablerna. Det 

förefaller som att de som har erfarenhet av rollspel utanför skolan både i form av hobby rollspel 

eller andra typer av rollspel, är mer kritiska till att möta metoden inom skolan. Detta skulle kunna 

bero på att de har en annan uppfattning om vad rollspel innebär. Utifrån detta så skulle vi kunna 

ponera att eleverna elevernas uppfattning av metoden delvis styrs av vilket betygsmål eleverna har. 

En möjlighet som däremot inte undersöktes var ifall att det fanns något samband mellan 

rollspelserfarenhet utanför skolan och målbetyg. Det läggs i metoddelen och även i denna del av 

rapporten en stark betoning på regressionsanalysen trots det lilla urvalet, varför reliabiliteten på 

regressionen är relativt svag, samtidigt så förefaller det inom gruppen finnas ett statistiskt samband 

mellan elevens betygsmål och elevens inställning till betyget.  

En andra del av hur eleverna uppfattar metoden, är hur de väljer att beskriva den. Även vad de 

uppfattar det är som skiljer metoden från annan undervisning. De fördelar och nackdelar, eller 

egenskaper som eleverna beskriver, Tabellerna 12 och 13, ligger i linje med de som räknas upp i 

litteraturen exempelvis Waldemarsson(1988) och van Ments(1999), se Text 1 och 2. Om man ser till 

vad eleverna beskrev, se Tabellerna 12 och 13, så går ett antal att kategorisera in i de olika typer 

som räknades upp, se Text 1 och 2. Andra föll kanske av naturliga skäl bort då elever inte på samma 

sätt som en lärare uppfattar en metod eller ett moment som tids- eller resurskrävande. En av 

eleverna lyfte fram att fördjupning sker endast på en del av materialet, vad som menas med denna 

fördjupning skulle man dock kunna säga är lite oklart, om det är ett skriftligt efter arbete eller vad 

det egentligen handlar om framgår inte, även om det går att misstänka att läraren låter eleverna göra 

någon form av skriftlig fördjupning på delar av materialet. Om man ser till de punkter där van 

Ments(1999) skilde sig från elevernas uppfattning så var det kanske främst att eleverna lyfte fram 

att metoden inte passar alla, att vissa kan känna sig hämmade av att vara i roll, eller svårt att skilja 

på roll och det egna jaget. Annars lyfte eleverna fram nackdelar med metoden som att den var vad 

litteraturen kallade för deltagarberoende, risk att fakta kom i bakgrunden och risk att det uppfattades 

som flummigt, då instruktioner och klara mål ibland kan saknas.  

När det gällde fördelar så lyfte eleverna likt van Ments(1999) fram styrkor med metoden som 

främst har med djupare insikt och förståelse att göra men även sådant som att det fanns en möjlighet 

att lära av varandra eller öppningar för personlig utveckling och elevinflytande. Några elever lyfte 

även fram det att metoden gav möjlighet till att göra saker praktiskt, det var roligt och att det gav 

variation i undervisningen. Waldemarsson(1988) beskrev metoden som ett sätt att pröva 

verkligheten, vilket stämmer överens med vad eleverna lyfter fram. Att pröva verkligheten och 

utforska roller stämmer även övrrens med Madséns(1998) tankar om konstgjord konkretion och 
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Vygotskijs(1995) teorier om leken som en väg att utforska olika roller och därigenom sig själva. 

Rollen ger en möjlighet till att jobba med den proximala utvecklingszonen, något som Steiner(2010) 

lyfter fram i sin artikel.   

När det gällde vilka skillnader eleverna upplevde mellan denna typ av metod i skolan och andra 

metoder så betonades egenskaper för metoden som likande dem som de tidigare hade angivit i 

fördelar och nackdelar med metoden, här betonades främst möjligheterna av att kunna sätta sig in i 

kunskap, skapa aktivitet kring vad som skedde samt möjligheter till perspektivbyte och förståelse 

för andras åsikter och tankar. 

Sammanfattningsvis så skulle man nog kunna säga att arbetet ger en fingervisning om hur elevernas 

uppfattning formas. Deras uppfattning om metoden skulle till stor del kunna beskrivas som blandad 

då många lyfter fram allvarliga brister eller problem med metoden samtidigt som de lyfter fram de 

olika fördelarna som finns med den. Variabler som verkar påverka åsikterna kring metoden har att 

göra med vilket betyg som eleven satsar på eller ifall att eleverna har erfarenhet av rollspel från 

utanför skolan.  

 

5.2. Påverkas elevers vilja till att ”ta ordet” under undervisning under ett 
moment med rollspel och i så fall hur? 

Utifrån det smala observationsmaterialet går det inte att säga ifall att elevernas vilja till talinitativ 

egentligen påverkas, detta då för få fall av rollspel observerades. I den grupp som observerades så 

gick det inte att se någon markant skillnad mellan den vanliga undervisnigen och 

rollspelsmomentet. 

Om vi vänder oss till litteraturen så är en fördelar som lyftas fram med rollspel, som metod att 

rollspelet har en möjlighet till att skapa en annan scen eller kontext under genomförandet, vilket 

skulle kunna leda till förändringar i teaminsatsen, Goffman(2007). Med detta menas att i 

förlängningen skulle kunna innebära att nya roller i klassrummet uppkommer, då eleverna lämnar 

sin ordinarie elevroll och inträder i en annan tillfällig roll under rollspelet, i enlighet med 

Goffmans(2007) teorier. Detta skulle kunna påverka elevernas aktivitet under, åtminstone 

momentets genomförande, då de under den delen av momentet kan utforska andra delar av sig själv 

utan att bli lika utpekade som de kanske skulle bli i vanliga fall. Detta då eleverna skulle ha sina 

givna platser inom teamförhållandet och mot läraren, och det skulle bli synligare då de bröt mot de 

förväntade ”spelinsatserna” från deras. Aktiviteterna skulle även kunna påverkas av att eleverna 
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utmanar sina estetiska sidor i enlighet med Holzman(2010) tankar om den proximala 

utvecklingszonen, Säljö (2000). Waldemarsson(1988) beskrev simulering som ett sätt att återskapa 

verkligheten, skapa en ny kontext kring det som skende som eleverna är involverade i.  

När det gäller elevers aktivitet under ett rollspelsmoment så finns det två olika sätt att se på detta 

dels vad som faktiskt observerades i klassrummet av mig, men även hur eleverna själva uppgav att 

de agerade under momentet. Det var bara en av klassena, som genomförde ett observerat 

rollspelsmoment under observationsperioden. De få tillfällena av rollspel under momentet beror 

dels på att rollspel, beskrivs som relativt tidskrävande, varför många lärare väljer bort det, även att 

jag inte aktivt ville påverka lärarnas undervisningsplan, kan ha påverkat antalet tillfällen för 

observation. I den klass som genomförde rollspel kunde det konstateras att alla närvarande elever 

utom två yttrade sig någon under det specifika momentet. Dessa två elever uttalade sig inte alls eller 

endast vid enstaka tillfällen annars under perioden, åtminstone då det gällde den form av talinitativ 

som denna studie utgick från. Vad som gick att se i tabellerna med talinitativ var att talinitativet 

vanligtvis var koncentrerat till ett mindre antal personer. Utifrån Goffman(2007) teorier så skulle 

det kunna antas, att då förutsättningarna för scenen, dvs klassrummet, förändrades så skulle även 

teaminsatserna, elevernas roller, förändras. Ett exempel på var detta skulle kunna synas är 

exempelvis i tagandet av talinitativ, vilket var det som denna studie försökte klarlägga, men någon 

verklig förändring i tagandet av talinitativet kunde inte beläggas genom de observationer som 

genomfördes inom ramen för denna studie.  Som sagt var ett mönster som upprepades i de flesta av 

grupperna att talinitativet var koncentrerat till ett fåtal personer och om man ser till klass I och II 

vilka var de större klasserna, så var tagandet något mindre än i Klass III, vilket dels kan ha att göra 

med hur läraren valde att lägga upp lektionen, men även gruppens storlek, individer och klassens 

stämning kan tänkas påverka elevernas vilja att ta talinitativ.  

Om man ser till hur eleverna svarade att deras aktivitet påverkades under momentet, så bedömde 

fler att de hade en högre aktivitet under moment. Tabellerna angående aktivitet inte berättar för oss 

är hur många av de som uppger att de är mycket aktiva, som även anger att de är lika aktiva under 

andra moment. När det gällde hur redovisning eller genomförande av själva uppförandet gått var det 

framförallt gruppernas sammansättning som påverkade utfallet, andra viktiga faktorer som 

påverkade eleverna enligt dem själva var, grupper och personliga egenskaper. 

Hur själva rolltagandet påverkade elevernas aktivitet är dock svårt att säga utifrån de resultat 

angående aktivitet som lagts fram. Utifrån dessa går det inte att komma till något konkret resultat på 

frågan även om en majoritet uppger att de under momentet var aktivare än i vanliga fall, så är detta 
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inget som gått att styrka med de observationer som genomfördes. Då det är för få observationer av 

rollspelsmoment som genomfördes under perioden, för att kunna dra några generellare slutsatser av 

det observerade. Vad vi kan göra är bara att uttala oss om tendenser och de tendenser som vi ser i är 

ganska svaga men det verkar som att det var fler under rollspelsmomentet som aktivt tog talinitativ, 

inför klassen. 

Det är svårt att utifrån de empiriska resultaten från studien komma till någon verklig slutsats om hur 

elevgrupperna påverkades av rollspelsmomentet. Dock uppgav en majoritet att de var minst lika 

aktiva eller mer aktiva under rollspelsmomentet i jämförelse med andra moment. Det fanns en 

tendens att talinitativet spreds över gruppen, även ifall att det till stor del var koncentrerat till ett 

fåtal personer. Det går alltså med säkerhet inte att säga ifall att Goffmans(2007) så kallade 

teaminsatser i klassen förändrades under momentet, även ifall att det fanns svaga tendenser. 

5.3. Hur upplever eleverna att deras kunskaper och färdigheter påverkas 
av metoden? 

De kunskaper och färdigheter som eleverna framförallt uppgav att de stärkte under arbetet. Går 

framförallt att dela in i två olika former av kunskap, dels faktakunskap men även vad som skulle 

kunna kallas för färdighetskunskap. En av de styrkor med rollspel som lyfts fram av 

Waldemarsson(1988) är att det för eleverna kan ge möjlighet att bruka sina kunskaper inte bara i det 

vanliga klassrummet utan även i andra situationer. Inom den sociokuturella teorin så talar 

Säljö(2000) mycket om att lärandet är situerat, att människan kan lära sig något i en situation men 

har svårt att tillämpa samma kunskaper i en annan. Simuleringen rollspelet skulle utifrån detta 

kunna göra att eleverna får enklare att ta in sin kunskap i andra situationer än klassrummet. 

Eleverna uppgav i ett antal olika områden där de förbättrat sina kunskaper eller färdigheter, dock så 

har denna undersökning inte haft sikte på att ställa denna metod mot någon annan vad gäller hur väl 

kunskaper och färdigheter lärs in. Något som McGregor(1993), gjorde i sin studie om undervisning 

mot rasism. Där denne kom fram till att på ett kunskapsmässigt plan så var det ingen skillnad 

mellan rollspel och den undervisning som annars användes på området. Vad eleverna tog upp var 

förutom rent kunskapsmässiga lärdomar även färdigheter som något de lärt sig under momentet. 

Om aktiviteten rollspel verkligen lyckas bryta den vanliga klassrumssituationen och hjälpa eleverna 

flytta kunskapsområden mellan olika situationer är däremot mer osäkert. En av eleverna uppgav en 

visserligen hade lärt sig att stå in för en klass och prata men menade samtidigt att det kanske hade 

varit bättre med ett arbete som var dedikerat för det senare. 

Fokus under de rollspels som genomfördes under undersökningsperioden i grupperna som 
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observerades verkar ligga i linje med vad van Ments(1999) kallade beskrivande, där syftet med 

rollspelet blir att beskriva en situation och fakta ställs i centrum för övningen. De passar även in på 

vad som skulle kunna kallas demonstrerande då eleverna prövade på en situation. Däremot så kan 

rollspelen inte beskrivas som övning då färdigheterna inte ställdes i centrum för aktiviteten. Enligt 

Walvemarsson(1988) så skulle kanske rollspelen, som genomfördes hamna under det fack som 

denne kallar för kunskap, då syftena för momenten snarare har varit att förankra och utöka 

kunskapen kring politiska system än att träna färdigheter. Detta genom att pröva att använda dem, i 

vad som vissa skulle kalla lek, något som sagt Vygoytskij(1995), lyfter fram som en möjlighet till 

utvecklingen av den proximala utvecklingszonen vilket enligt hans teorier är en förutsättning för 

lärande. Även att lärandet sker i grupp gör att eleverna kan ta stöd av varandra i sitt lärande, då 

kunskap kan förklaras för varandra och tolkas tillsammans av eleverna.  

Sammanfattningsvis om svaret på denna fråga skulle kunna sägas att ett antal elever uppgav inte 

bara faktakunskaper som ett resultat av metoden. Ett antal räknade även upp olika andra färdigheter 

som de utvecklat eller förbättrat under momentet. Någon elev lyfte fram att metoden kanske inte var 

bättre än någon annan för att lära sig det ena eller andra. Samt att den ger möjligheter till ett 

annorlunda sätt att jobba med färdigheter och kunskap, det annorlunda sättet att arbeta skapar även 

en möjlighet till en annan typ av engagemang vilket ligger i linje med Deweys(1933/98) tankar om 

vikten av engagemang hos eleverna för att skapa möjlighet till inlärning. 

5.4. Utvärdering 

Under denna rubrik kommer en kort utvärdering av arbetet och de metoder som valts för att 

genomföra det. Om vi börjar med att se till de metoder som användes för att skapa det empiriska 

underlaget för denna studie kan jag med facit i hand säga att den del vilken jag hade svårast att 

arbeta med var observationerna. För att ha gjort dem rättvisa så skulle det ha varit ett större material 

i form av längre tid. Eventuellt så skulle man kanske även försökt att påverka lärare för att få fler 

tillfällen där rollspel användes i undervisningen, för att få fler observationer av detta i fält. Att bara 

följa en klass under ett flertal ämnen skulle ha gett en djupare bild i hur olika metoder i 

undervisningen hade påverkat elevernas aktivitet. Under hela observationsperioden kom bara ett 

moment med rollspel att observeras, detta kanske också ger en bild av hur ofta metoden används 

inom skolan. För att genomföra en bra observation hade det från början varit viktigare att ha en 

klarare teori om vad det var som skulle studeras, större kännedom om klasserna och en längre tid av 

observationer. Ett annat upplägg av observationerna skulle även kunna vara att följa bara en klass 

för att få en klarare bild över hur gruppen fungerade i olika ämnen.  Erfarenhet av att observation är 

i vilket fall en värdefull lärdom som jag kommer att ha nytta av längre fram i tiden.  
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Vad gäller enkätdelen så finns det ett antal förbättringspunkter: 

 Den skulle ha varit mer omfattande till antalet delatagare. Den lilla grupp som just nu ingår 

gör att resultaten inte går att generalisera i någon större grad. Det smala underlaget gör även 

att studiens reliabilitet skadas, då det är svårt att säga i vilken utstäckning resultatet skulle 

vara liknande vid en andra studie.  

 Jag skulle ha haft med mig enkäten även i pappersformat. Detta skulle troligen ha minskat 

bortfallet. 

Andra förbättringspunkter för studien är att det kunde ha gjorts ett mindre antal djup intervjuer för 

att ytterligare fördjupa bilden av hur eleverna upplever sig påverkas av metoden, det hade även varit 

intressant att ha fördjupat arbetet med lärarna före, under och efter observationsperioden, detta för 

att på ett klarare sätt få med deras tankar i arbetet, samtidigt så var inte lärarnas position i gruppen i 

fokus för detta arbete, varför andra frågor då skulle ha krävts. Angående de vetenskapliga 

kriterierna för att bedöma vad som är god vetenskap, så kommer utgår kritiken främst från de som 

kopplas till det som kan kallas kvantitativ metod då det lagts mest fokus på de kvantitativa delarna i 

studien.   

 Replikerbarhet: studiens återupprepbarhet, i metod delen av studien framgår hur studien är 

genomförd, detta för att studien skall kunna återupprepas. Målet är att den skall kunna 

återupprepas för att samma eller liknande resultat skall kunna nås. Detta för att kunna 

kontrollera en studies resultat. I studier med människor så är denna del svår att veta ifall att 

den verkligen kommer att slå in. 

 Validitet: Med detta menades ifall att något har mätts på rätt sätt, detta mått går att dela i 

fyra delar.  

o Måttets validitet: har vi mätt med rätt verktyg, i fallet för denna studie så har 

verktygen varit enkäter och observationer. Frågorna som ställdes, verkade i de svar 

som gavs likformas i, vilket tyder på att frågorna var rätt ställda eller att alla har 

misstolkat dem på samma sätt, vilket skulle kunna tyda på att frågorna som använts 

är relativt validerade. Ett av de verktyg som använts för att analysera enkätresultaten 

är regressionsanalys och detta verktyg kanske inte det optimala att använda med 

tanke på det lilla underlaget men del i användandet av materialet var att även lära sig 
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hur verktyget fungerade och hur det kan användas. 

o Intern validitet: har vi mätt på rätt sak, eller har vi mätt något annat då vi mätt. I 

enkäterna finns det uppslag på många områden att mäta, jag tror att jag har valt att 

mäta på rätt sätt, ett sätt som denna hade kunna styrkas hade kunnat vara att koppla 

enkäterna starkare till observationerna, för att de två metoderna skulle kunna styrka 

varandra. Elevernas aktivitet iform av talinitativ har för studien i vissa delar varit ett 

ganska osäkert mått då det kan finnas många informationsutbyten som inte kommer 

fram i det stora rummet, men för att undersöka den delen så skulle andra verktyg ha 

behövt exempelvis interjuver. Bortfallet på svarande skadar dock den interna 

validiteten. 

o Extern validitet: vilka slutsatser kan vi dra utanför den grupp som undersökts, det 

lilla underlaget i denna studie gör att den externa validiteten blir ganska svag. Den in 

måttets validitet, då resultaten varit ganska liktydiga tyder det på att resultaten ändå 

är relativt starka. 

o Ekologiskt validitet: hur mycket har studien påverkat, studien genomfördes i det 

vanliga klassrummet för eleverna och de visste inte i någon större utsträckning vad 

som undersöktes så tror jag att min påverkan på undersökningsgruppen var relativt 

liten. 

 Reliabilitet: hur står sig resultaten, denna del är nog den som rapporten är svagast på då det 

är ett relativt litet urval som ligger tillgrund för studien, gör detta att det är svårt att veta att 

resultatet kommer att stå sig alls i någon större utsträckning, då enstaka variabler i denna 

studie ger storpåverkan på resultaten. 

Angående den analys metod som valdes går nog att säga att det inte var den optimala för arbetet 

men jag såg denna rapport som en möjlighet till att lära mig mer om hur regressionsanalys 

fungerade, samt hur den kunde användas, detta trots det tunna underlaget so kanske egentligen är 

förlitet för att ge en ”sann” beskrivning, detta gör att det inte går att säga så mycket generaliserande 

utifrån studien däremot så finns det möjlighet till att se exemplifierande mönster i elevernas svar.  

5.5. Avslutning. 

I arbetet ovan har resultaten för undersökningen redovisats och möjliga svar på frågorna har 
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framkommit. Ämnet i sig är med detta på intet sätt uttömt och det finns fortfarande mer att fördjupa 

sig i om hur elever lär sig eller agerar när det kommer till rollspel. Vad arbetet har kunnat visa på, är 

att eleverna i denna studie har ett delvis ambivalent förhållningssätt till metoden. Att eleverna 

upplever och är medvetna om ett flertal av de brister med metoden som listats i exempelvis van 

Ments(1999). Samtidigt som eleverna uppskattar möjligheterna till variation inom undervisningen. 

Det finns ett antal sätt på vilket djupare undersökningar av metoden skulle kunna genomföras. Till 

exempel så skulle det djupare kunna undersökas om elevernas attityder till de åsikter de företräder 

på något sätt förändras när de är i roll? Ett annat möjligt område att undersöka är ifall att lärandet 

med hjälp av rollspel kan göras mindre situerat så att elever får lättare att tillämpa de kunskaper 

som de lär sig i en situation, vid ett annat tillfälle? Ytterligare ett skulle vara att se hur lärare arbetar 

med att ta vara på reflektionen under ett rollspelsmoment. Området är på intet sätt uttömt utan det är 

fortfarande många frågor och svar som återstår. 
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Bilaga 1 
Observationsschema - exempel 

Kat 

| = taget talinitiativ  

Rutorna fylldes i början i med endast kön, som markör och senare med namn.  

Eventuella andra noteringar kring lektionen gjordes nedan.  
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Bilaga 2 

Undervisningsenkät 2012 

Deltagandet i denna enkät är helt frivilligt och du får avsluta den när du vill. Dina svar kommer att 

anonymiseras och kommer inte att kunna spåras till dig. Underlaget som framkommer från denna 

enkät kommer att användas som underlag i ett examens arbete för lärarprogrammet Umeå 

Universitet. 

Enkäten behandlar undervisningsmetoder inriktat på rollspel som metod. Svaren du lämnar utgår 

från DINA upplevelser av metoden. 

Enkäten kan förväntas ta 15-25 minuter att genomföra. 

Tack på för hand! 

(Om enkäten bör sägas att detta är hur den skulle sett ut ifall att den var utskriven i verkligheten så såg eleverna aldrig 

denna struktur på enkäten eftersom frågor automatiskt länkades till varandra.) 

1. Ålder: _____ år 

 

2. Kön:________ 

 

3. Vilket betyg siktar/siktade du på i Samhällskunskap A? 

Ringa in ditt svar.         

 

 IG         

        

 G          

         

 VG         

 

 MVG          

       

  Spelar ingen roll/vet ej 

 

 

 

 

 

4. Rollspel innebär att du inträder i en roll av någon typ, t. ex yrkesroll, företrädare för en 

organisation/företag, eller ett parti. Utifrån denna roll som någon annan så framlägger du tankar, 

ideér och/eller förslag. När man gestaltar en roll kallas det för rolltagande. 

 

Upplever du att du har deltagit i undervisning på samhällskunskapen där rollspel/rolltagande varit 
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inblandat? Ringa in ditt svar.  

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 14)        

 

 

5. I vilket ämne var det senast du var med om ett arbetsområde där rollspelsmoment, 

 dvs rolltagande ingick? 

 

________________________________ 

 

 

6. På en skala mellan 1-10, där 1 är mycket dåligt och 10 mycket bra, 

vad tycker du om rollspel som metod/arbetssätt som helhet. 

Markera ditt svar med ett kryss på linjen. 

 

 

Mycket dåligt 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10 Mycket bra 

 6.1 Vad är det som du tycker är bra med arbetssättet? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 6.2 Vad är det som du tycker är dåligt med arbetssättet? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. I ett rollspel ingår det att vara i roll, det vill säga att du sätter dig in i 

ett annat perspektiv och försöker se med samma ögon inifrån detta perspektiv. 

 

Under det senaste momentet med rollspel i undervisningen, upplevde du att  du var i roll?  

Ringa in ditt svar.  

  

 Ja (fortsätt till fråga 7.1.a)       

 

 Nej (fortsätt till fråga 7.1b)        
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 7.1.a. Om Ja på fråga 7.1.a, gjorde du något särskilt för att komma in i roll? 

 Ringa in ditt svar. 

 

 Ja (fortsätt till fråga 7.1.a.1)        

 

 Nej (fortsätt till fråga 8)        

 

 

  7.1.a.1 Om Ja på fråga 7.1.a.1,vad gjorde du för att komma in i rollen? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

  7.1.b. Om Nej på fråga 7, varför var du inte i roll? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Upplever du att arbetet med ett rollspelsmoment skiljer sig från  

arbetet i ett arbete där rolltagandet inte finns? 

Ringa in ditt svar. 

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 9)        

 

 8.1. a. Om Ja på fråga 8., på vilket/vilka sätt upplever du att 

 ett arbete med rollspelsmomentet skiljer sig från arbeten som saknar det? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9. Upplever du att arbetet inför redovisningen på rollspelsmomentet fungerade bra? 
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Ringa in ditt svar. 

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 9.1.b)        

 

 9.1. a. Om Ja på fråga 9, vad har fungerat bra? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 9.1. b. Om Nej på fråga 9, vad har fungerat dåligt? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

10. På en skala mellan 1-10, där 1 är passiv och 10 mycket aktiv, hur aktiv 

upplever du dig ha varit under det senaste momentet med rollspel. 

Markera ditt svar med ett kryss på linjen. 

 

 

Passiv 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10 Mycket aktiv  

11. Upplever du att du har varit  mer eller mindre aktiv under det senaste momentet med rollspel  

än under andra undervisningstillfällen? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst överens. 

 

 Mindre aktiv         

  

 Som vanligt         

 

 Mer aktiv         

 

 

12. Vid användande av rollspel som arbetssätt under ett arbetsområde så går det att dela in 

arbetssättet i tre delar. 

Förberedelse här samlas information in och roller förbereds. 

Redovisning/Genomförande här sker själva rollspelet i karaktär/rolls så framförs 

tankar/idéer/förslag, sker oftast i form av debatter, konferenser eller diskussioner. 

Efterarbete här diskuteras det arbete/redovisning som gjorts tidigare och det diskuteras vad det 



 

61 

 

kommits fram till. 

 

Under vilken del av momentet upplever du att du har varit mest aktiv? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst överens. 

 

 Förberedelserna        

   

 Redovisningen/presentationen      

   

 Efterarbetet         

  

 Lika aktiv över alla (fortsätt till fråga 12)     

  

 Vet ej (fortsätt till fråga 12)       

 

 12.1a. Varför tror du att du var mest aktiv under denna fas? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

13. Lärande kan ske på flera  nivåer, det kan vara fakta som tal, platser 

och siffror men det kan även vara färdigheter, hur du använder verktyg, 

som t.ex internet för att söka eller hur du kan prata inför en grupp. 

 

Vad upplever du att du har lärt dig under det senaste arbetsområdet med rollspel? 

Fakta och/eller färdigheter. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Finns det något du skulle vilja utveckla med metoden/arbetssättet? 

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 15)        
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 14.1 Vad skulle du vilja utveckla med metoden? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

15. Har du varit med om rollspel i undervisning på gymnasiet inom andra ämnen? 

Ringa in ditt svar. 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 15)        

 

 15.1.a Om Ja på fråga 14, i vilket/vilka ämnen? Tex Svenska, engelska, osv 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 15.1.a.1. Ungefär hur många gånger under din gymnasietid har du deltagit i undervisning 

 med rollspel som arbetsätt? 

 

 Totalt cirka ________ gånger. 

 

 

16. Har du erfarenhet av rollspel från utanför skolans värld? 

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 17)        

  

 16.1.a Om Ja, i vilket/vilka sammanhang? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

17. Finns det något du vill tillägga? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan. 

/Jens Lindström 
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Bilaga 3 

Undervisningsenkät 2012 Gy 11 

Deltagandet i denna enkät är helt frivilligt och du får avsluta den när du vill. Dina 

svar kommer att anonymiseras och kommer inte att kunna spåras till dig. Underlaget 

som framkommer från denna enkät kommer att användas som underlag i ett examens 

arbete för lärarprogrammet Umeå Universitet. 

Enkäten behandlar undervisningsmetoder inriktat på rollspel som metod. Svaren du 

lämnar utgår från DINA upplevelser av metoden. 

Enkäten kan förväntas ta 15-25 minuter att genomföra. 

Tack på för hand! 

(Om enkäten bör sägas att detta är hur den skulle sett ut ifall att den var utskriven i verkligheten så såg eleverna aldrig 

denna struktur på enkäten eftersom frågor automatiskt länkades till varandra.) 

1. Ålder: _____ år 

 

2. Kön:________ 

 

3. Vilket betyg siktar du på i Samhällskunskap 1b? 

Ringa in ditt svar.         

 

 F         

 

 E          

 

 D          

 

 C         

 

 B         

 

 A          

       

4. Rollspel innebär att du inträder i en roll av någon typ, t. ex yrkesroll, företrädare för en 

organisation/företag, eller ett parti. Utifrån denna roll som någon annan så framlägger du tankar, 

ideér och/eller förslag. När man gestaltar en roll kallas det för rolltagande. 
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Upplever du att du har deltagit i undervisning på samhällskunskapen där rollspel/rolltagande varit 

inblandat? Ringa in ditt svar.  

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 14)        

 

 

5. I vilket ämne var det senast du var med om ett arbetsområde där rollspelsmoment, 

 dvs rolltagande ingick? 

 

________________________________ 

 

 

6. På en skala mellan 1-10, där 1 är mycket dåligt och 10 mycket bra, 

vad tycker du om rollspel som metod/arbetssätt som helhet. 

Markera ditt svar med ett kryss på linjen. 

 

 

Mycket dåligt 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10 Mycket bra 

 6.1 Vad är det som du tycker är bra med arbetssättet? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 6.2 Vad är det som du tycker är dåligt med arbetssättet? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. I ett rollspel ingår det att vara i roll, det vill säga att du sätter dig in i 

ett annat perspektiv och försöker se med samma ögon inifrån detta perspektiv. 

 

Under det senaste momentet med rollspel i undervisningen, upplevde du att  du var i roll?  

Ringa in ditt svar.  

  

 Ja (fortsätt till fråga 7.1.a)       
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 Nej (fortsätt till fråga 7.1b)        

 

 

 7.1.a. Om Ja på fråga 7.1.a, gjorde du något särskilt för att komma in i roll? 

 Ringa in ditt svar. 

 

 Ja (fortsätt till fråga 7.1.a.1)        

 

 Nej (fortsätt till fråga 8)        

 

 

  7.1.a.1 Om Ja på fråga 7.1.a.1,vad gjorde du för att komma in i rollen? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

  7.1.b. Om Nej på fråga 7, varför var du inte i roll? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Upplever du att arbetet med ett rollspelsmoment skiljer sig från  

arbetet i ett arbete där rolltagandet inte finns? 

Ringa in ditt svar. 

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 9)        

 

 8.1. a. Om Ja på fråga 8., på vilket/vilka sätt upplever du att 

 ett arbete med rollspelsmomentet skiljer sig från arbeten som saknar det? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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9. Upplever du att arbetet inför redovisningen på rollspelsmomentet fungerade bra? 

Ringa in ditt svar. 

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 9.1.b)        

 

 9.1. a. Om Ja på fråga 9, vad har fungerat bra? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 9.1. b. Om Nej på fråga 9, vad har fungerat dåligt? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

10. På en skala mellan 1-10, där 1 är passiv och 10 mycket aktiv, hur aktiv 

upplever du dig ha varit under det senaste momentet med rollspel. 

Markera ditt svar med ett kryss på linjen. 

 

 

Passiv 1  2  3  4 5  6  7  8  9  10 Mycket aktiv  

11. Upplever du att du har varit  mer eller mindre aktiv under det senaste momentet med rollspel  

än under andra undervisningstillfällen? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst överens. 

 

 Mindre aktiv         

  

 Som vanligt         

 

 Mer aktiv         

 

 

12. Vid användande av rollspel som arbetssätt under ett arbetsområde så går det att dela in 

arbetssättet i tre delar. 

Förberedelse här samlas information in och roller förbereds. 

Redovisning/Genomförande här sker själva rollspelet i karaktär/rolls så framförs 

tankar/idéer/förslag, sker oftast i form av debatter, konferenser eller diskussioner. 
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Efterarbete här diskuteras det arbete/redovisning som gjorts tidigare och det diskuteras vad det 

kommits fram till. 

 

Under vilken del av momentet upplever du att du har varit mest aktiv? 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst överens. 

 

 Förberedelserna        

   

 Redovisningen/presentationen      

   

 Efterarbetet         

  

 Lika aktiv över alla (fortsätt till fråga 12)     

  

 Vet ej (fortsätt till fråga 12)       

 

 12.1a. Varför tror du att du var mest aktiv under denna fas? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

13. Lärande kan ske på flera  nivåer, det kan vara fakta som tal, platser 

och siffror men det kan även vara färdigheter, hur du använder verktyg, 

som t.ex internet för att söka eller hur du kan prata inför en grupp. 

 

Vad upplever du att du har lärt dig under det senaste arbetsområdet med rollspel? 

Fakta och/eller färdigheter. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Finns det något du skulle vilja utveckla med metoden/arbetssättet? 

 

 Ja            
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 Nej (fortsätt till fråga 15)        

 

 

 14.1 Vad skulle du vilja utveckla med metoden? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

15. Har du varit med om rollspel i undervisning på gymnasiet inom andra ämnen? 

Ringa in ditt svar. 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 15)        

 

 15.1.a Om Ja på fråga 14, i vilket/vilka ämnen? Tex Svenska, engelska, osv 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 15.1.a.1. Ungefär hur många gånger under din gymnasietid har du deltagit i undervisning 

 med rollspel som arbetsätt? 

 

 Totalt cirka ________ gånger. 

 

 

16. Har du erfarenhet av rollspel från utanför skolans värld? 

 

 Ja            

 

 Nej (fortsätt till fråga 17)        

  

 16.1.a Om Ja, i vilket/vilka sammanhang? 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

17. Finns det något du vill tillägga? 

 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan. 

/Jens Lindström 


