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Abstract 

This thesis investigates whether students that are studying at high school level, learn a set of 

skills while playing a democracy simulator called Democracy 3, in conjunction with their 

social science studies.  Since the sociocultural perspective in this thesis is theory of choice, 

the focus of the study was to understand how the students interacted with each other and with 

the cultural artefact. Eight students participated in the study and they played Democracy 3 in 

pairs. While the students were playing the game, a video camera recorded their activity and 

the activity on the computer screen was recorded with screencasting software. After playing 

Democracy 3 a shorter qualitative interview was carried out. The study could reach 

conclusions regarding evidence of difference in learning between the student pairs. One other 

important result was that three of the four student couples perceived Democracy 3 more as a 

game and one couple interpreted it more as a simulator. The pair that interpreted Democracy 3 

more as a simulator showed a deeper understanding of the concepts in the game and could 

make more comparisons with the “real” society. To sum up, it appears that the students whose 

perception of Democracy 3 more as a simulation have a more positive learning potential.  
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

En av mediernas demokratiska roller är att skapa samtal mellan medborgarna om aktuella 

samhällsfenomen. Enligt Habermas (1984) ska det inom den borgerliga offentligheten föras 

ett offentligt samtal mellan medborgarna, en debatt, som vinns av den med det bästa 

argumentet. Förutsättningen för att det samtalet ska kunna hållas menar Habermas är en 

dagspress som håller god kvalitet men även att medborgarna har grundläggande kunskaper 

om demokrati. Den här uppsatsen behandlar användandet av datorspelet Democracy 3 som ett 

sätt att lära ut grundläggande kunskaper till elever i gymnasieskolan. Vanligen skildras inte 

ungdomars datorspelande som något positivt i medier. Ett exempel är från TV4-nyheterna 

2014-02-25. Ett reportage visade en orolig förälder som berättar om sin sons datorspelande 

och menar att spelandet påverkar sonens skolprestationer negativt. Föräldern kände sig 

maktlös inför detta och trodde att problemet var mycket vanligt i Sverige. Efter inslaget 

redovisade Moderaternas dåvarande utbildningspolitiska talesperson en punktlista på saker 

som borde förändras i skolan samt bad föräldrar till ungdomar att begränsa ungdomarnas 

spelande. Talespersonen menade att i synnerhet pojkar befinner sig i riskzonen för att få 

sämre skolresultat av att spela datorspel. Reportaget avslutades med ett ytterligare inslag med 

den oroliga föräldern som sa att denne inte trodde att politikerns åtgärder var tillräckliga utan 

efterfrågar verktyg av teknisk art och menar att det enda som skulle möjliggöra begränsning 

av sonens datorspelande.1 

Carlbring (2012) har i en c-uppsats undersökt hur dagspress har skrivit om datorspel under 

perioden 1995-2012 och fann att mängden artiklar har ökat över tid. Carlbring menar att det 

har blivit ett accepterat medium. I början av den undersökta perioden var det övervägande 

artiklar som fokuserade på problembeskrivningar av de sociala effekterna av spelandet och i 

slutet av den undersökta perioden blev det vanligare att artiklar beskrev positiva sociala 

effekter av att spela datorspel (Carlbring, 2012, s.44).  

Severmark (2008) redovisar i en annan C-uppsats att konstruktionen om att datorspel är ett 

socialt problem dök upp i svensk dagspress år 2000 (Sevemark, 2008, s.15). Vilket visar att 

idén om datorspel som ett socialt problem är relativt nytt. Utgångspunkten i den här uppsatsen 

är att datorspel inte ofta används inom undervisningen i Sverige. Den negativa rapporteringen 

av medierna om ungdomars datorspelande kan vara en bidragande anledning. Det kan även 

finnas andra orsaker. Exempelvis är spelmarknaden för pedagogiska spel inte stor. Det är även 

oklart vilka typer av aktörer som ska tillverka dessa pedagogiska spel. Ska det vara de vanliga 

kommersiella speltillverkarna som t.ex. Mojang2 med sitt Minecraft, ska det vara företag som 

har en uttalad pedagogisk målgrupp för sina spel eller ska det vara statliga medel som ska 

finansiera datorspel som ska passa den nationens kursplaner och kunskapsmål? Det kan även 

                                                 
1http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=2560577&utm_medium=sharing&utm_source=per

malink&utm_campaign=tv4play.se 

2  Som numer ägs av Microsoft 
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råda osäkerhet bland lärare hur datorspel ska användas i undervisningen för att få en positiv 

effekt av dem. 

Diane Tucker (2012) beskriver hur politiker och forskare redan för 40 år sedan diskuterade 

om det går att testa komplicerade problem som saknar tydliga frågeställningar och där det inte 

finns rätt eller fel svar.3 I dagens värld sitter vi med ett antal sådana dilemman som t.ex. 

klimathot, befolkningsökning och avfolkning av glesbygden. Dessa komplexa problem har 

medierna svårt att beskriva för medborgarna och vilket då enligt Habermas (1984) försvårar 

medborgarnas möjlighet att ingå i det demokratiska samtalet kring dessa ämnen.  

Democracy 3 är ett serious game4 som handlar om att spelaren leder ett land och tar politiska 

beslut. Målet med spelet är att bli återvald vid nästa val. Spelet kan även kallas ett digitalt 

simulatorspel som skulle kunna bli ett framtida läroverktyg i undervisningen. Spelet låter 

eleven, i spelet, själv få ta rollen som makthavare och där fatta abstrakta och komplexa beslut. 

Spelet simulerar även konsekvenserna av elevens beslut i det tänkta samhället. Därigenom är 

det möjligt att eleverna lär sig att förstå hur politik förs i praktiken vilket, med utgångspunkt i 

Habermas (1984), då skulle få till följd att de kan delta i det offentliga samtalet.  

Förutsättningarna för undervisning i klassrummet har utvecklats de senaste decennierna och i 

synnerhet genom tillgång till nya tekniska hjälpmedel. För drygt 10 år sedan fanns det TV-

apparater och videobandspelare i moderna klassrum. Dessa byttes ut mot DVD-spelare eller 

projektorer och läraren fick en stationär dator. I klassrummet har moderniseringen lett till två 

tydliga förändringar: Filmer som nu kan visas på större skärm får större genomslagskraft hos 

eleverna och Powerpoints kan användas som ett stöd i undervisningen. Även en tekniskt 

kunnig lärare kan känna sig handfallen inför eleverna i klassrummet när en ny teknik ska 

användas. Läraren behöver vara beredd att tillägna sig den nya teknologins möjligheter och 

problem som kan uppstå. Det behöver även finnas tillräckliga förutsättningar i den teknologi 

som läraren har tillgång till på skolan. Våren 2011 introducerades 1:15 på den skola som 

denna uppsats författare arbetar på och samtidigt implementerades Google Drive.6 Idag har 

alla elever på skolan tillgång till en egen laptop. Det har gjort det möjligt att pröva 

möjligheten med att använda datorspelet Democracy 3 inom den ordinarie 

samhällsundervisningen. Denna uppsats avser att undersöka hur eleverna interagerar med 

Democracy 3 och om de genom det eventuellt når nya eller andra typer av insikter om 

samhällspolitik.  

I skolverkets ämnesplan för samhällskunskap på gymnasiet står nedan citat som är en 

presentation av ämnet. 

Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor 

förstås och förklaras.7 

                                                 
3 http://www.wilsoncenter.org/publication/gaming-our-way-to-better-future 

4  Ett spel som är primärt är skapat för annat syfte än underhållning. 

5  En dator per elev 

6 Google Drive är en molntjänst där elever och lärare kan skapa och redigera dokument. 

7 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sam?tos=gy&subjectCode=SAM&lang=sv&courseCode=SAMS

AM01b#anchor_SAMSAM01b 
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Democracy 3 som läroobjekt skulle alltså kunna betraktas som ett relevant verktyg i 

samhällskunskap på gymnasiet. Democracy 3 är en form av modell över samhället och 

simulatorn innehåller en mängd samhällsbegrepp. I Democracy 3 förekommer ideologier som 

är former av teorier för hur olika grupper vill att ett samhälle ska se ut. Ämnesplanen består 

av en punktlista om fem punkter med kunskapsområden som eleverna ska få en möjlighet att 

utveckla. Nedan redovisas tre av dessa fem punkter och den delen av texten som är kursiverad 

är där Democracy 3 skulle kunna utgöra ett möjligt läroverktyg.  

 Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, 

samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global 

nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

 Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, 

sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

 Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

 

Nedan redovisas delar av det centrala innehållet för samhällskunskap 1b. De kursiverade 

delarna är markeringar av områden som Democracy 3 bedöms kunna täcka in om spelet 

används som ett läroverktyg och på adekvat sätt.  

Centralt innehåll 

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska 

samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning 

och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och 

den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och 

välfärdsteorier. 

Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. 

Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika 

förutsättningar. 

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 

grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

 

 

 

Syfte och problem  

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen om ett digitalt simulatorspels möjligheter 

och hinder i en läromiljö. Studien utforskar hur ett antal gymnasieelever, som en del av deras 

samhällskunskapsundervisning på gymnasiet, kommunicerar och interagerar med det digitala 

simulatorspelet Democracy 3 och hur de resonerar kring samhällsbegrepp från spelet. 
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Forskningsfrågor 

1. Hur tolkar gymnasieeleverna simulatorn Democracy 3 när de använder läroverktyget?  

2. Uppvisar gymnasieeleverna eventuellt några tecken på lärande när de spelar Democracy 3 och 

i så fall vilka? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Teoridelen beskriver litteratursökningsprocessen och den sociokulturella teori som uppsatsen 

tar avstamp i. Därefter beskrivs denna uppsats förståelse av lärande samt djup- och ytinlärning  

varefter uppsatsen presenterar tidigare forskning kring datorspel och lärande med en 

uppdelning av olika strömningar på fältet. Efterföljande del behandlar uppsatsens centrala 

begrepp, datorspelet Democracy 3, digital native, net generation, lek, spel, simulering, spel för 

lärande, simulation, datorspel, serious games, 1:1 och 21st century skills.   

Litteratursökning 

För att hitta litteratur har framförallt sökningar med Google Scholar, Stockholms universitets 

söktjänst EDS och Google sökmotor gjorts. Exempel på sökord är simulation, game based 

learning och serious games. Att söka litteratur är en lång process och många tillgängliga 

artiklar var inte intressanta i sig, men innehöll referenser till relevant litteratur. Eftersom det 

endast fanns en tillgänglig uppsats som behandlar Democracy 3 är den redovisade 

forskningen utförd på andra datorspel. I denna uppsats används studentuppsatser som källa 

trots att dessa inte är att betrakta som vetenskapliga. Anledningen till detta är att uppsatsen 

behandlar ett relativt outforskat fenomen och andra källor har inte funnits att tillgå.  

Perspektiv på lärande 

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij betraktas som det sociokulturella perspektivets fader. Den här uppsatsen kommer 

att utgå från Säljös tolkning av detta perspektiv. Säljö utgår både från Vygotskij men även 

från andra teoretiker inom samma inriktning. Jakobsson (2012) menar att det sociokulturella 

perspektivet inte är en teori utan ett antal närbesläktade teorier om människors lärande och 

utveckling (Jakobsson, 2012, s.152). Det sociokulturella perspektivet kan betraktas som ett 

svar på de två dominerande fårorna reflexologin och kognitivismen (Säljö, 2000, s.49). 

Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med tillgång till olika slags 

hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser som våra egna biologiska förutsättningar sätter 

upp. (Säljö, 2000, s.17) 

Ett sociokulturellt perspektiv utgår från en konstruktivistisk syn på lärande som betonar att 

kunskap konstrueras i ett socialt sammanhang och inte genom individuella processer. 

Människans interaktion med fysiska artefakter och dialog med andra människor är det sätt 

som hon inkorporerar ny kunskap. Säljö (2000) menar vi aldrig kommer att förstå exakt hur vi 

lär oss saker och att det aldrig kommer att presenteras en teknisk lösning i form av en viss 

metod eller teknik som gör att vi förstår. Han menar att även de mest kraftfulla 

informationsteknologiska lösningarna inte kan lösa eventuella problem som lärandet har att 

brottas med. Det enda de förmår göra är att ändra lärandets villkor. Säljö ser det själv som ett 

grundantagande. Hans andra antagande är att lärande är en del av all mänsklig verksamhet. 

Till och med ifrån ett trivialt samtal vid busstationen tar vi med oss någonting som vi kommer 

att kunna använda i framtiden menar han. Säljö redovisar ett extremt exempel: Den elev som 

ständigt misslyckas i skolan lär sig om hur skolans som system och något om sin egen 
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förmåga i relation till detta. Lärandet är således inget som självklart kopplas till bestämda 

institutioner som skolan. Från hans perspektiv handlar lärande om vad individer och kollektiv 

tar med sig från sociala situationer och sedan använder i framtiden (Säljö, 2000, s.12-13).   

Före skriftspråket överfördes kunskap mellan individer och generationer via det talade 

språket. Kunskaperna som överfördes var i första hand av praktisk natur och de kunde inte 

vara alltför komplexa. När samhällen blir mer komplexa skedde en större uppdelning av 

arbetsuppgifterna och olika teknologier uppfanns. Säljö (2000) menar att i det skedet uppstod 

en primär och sekundär socialisation. Den primära socialisationen äger rum i familjer och i 

andra mindre sammanhang. I dessa sammanhang lär vi oss ett eller fler språk, socialt samspel 

och andra viktiga kunskaper för att kunna fungera i samhället. Barnets anhöriga känner ofta 

dess hela historia och påminner barnet om vad det har varit med om. På det sättet finns en 

kontinuitet över barnets lärande men det sker på ett personligt sätt. I familjemiljöer finns  

sällan en formaliserad och organiserad undervisning, utan den bara sker. Det centrala är att 

det som lärs ut är det som barnet behöver veta nu. Den primära socialisationen har funnits i 

alla tider. Den sekundära socialisationen har tillkommit i ett mer modernt samhälle där 

villkoren för lärandet är annorlunda. Ett samhälle som som består av skola och andra 

institutionaliserade miljöer. Representanterna för läroinstitutionerna känner barnen betydligt 

sämre än familjen. Lärarna känner ofta inte till hur barnet fungerar utanför den pedagogiska 

situationen. I skolan är undervisningen ett mål i sig vilket får till följd att eleverna blir 

motiverade att lära sig något, inte att använda sig av kunskapen. Den kan komma att bli 

användbar långt senare i personens liv. Säljö kallar det för en dekontextualisering av lärandet. 

Dekontextualiseringen av lärandet är det som konstruerar den moderna skolan och blir en 

förutsättning i ett komplext samhälle men det är också en anledning till att vi ser problem i 

skolan idag (Säljö, 2000, s.40-41). 

Före skolan som system var institutionaliserad fanns lärlingssystemet. Lärlingen lärde sig att 

kopiera och imitera mästaren. I dagens skolsystem uppmuntras elever istället för att härma, att 

att experimentera och vara kreativa. De får gärna misslyckas. Själva lärandet och övningen är 

poängen med undervisningen. Eleven måste alltså själv förstå sina egna prestationer och 

aktiviteter så den kan få en användning i någon social praktik i framtiden (Säljö, 2000, s.45).  

Säljö (2000) refererar till Vygotskij (1986) och beskriver hur Vygotskij menar att 

utvecklingen går från en strikt biologisk utveckling till att sedan övergå till sociokulturella 

förhållanden (Säljö, 2000, s.36). Säljö menar vidare att:  

I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför kommunikativa processer helt 

centrala. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. (Säljö, 2000, 

s.37) 

Säljö (2000) skriver att det inte bara handlar om vad eller hur mycket vi ska lära oss utan på 

vilket sätt vi lär. Detta menar han beror på i vilken kulturell kontext vi lever i (Säljö, 2000, 

s.14). Detta kan tolkas  som att vi idag lever i en alltmer digital värld vilken innebär att vi lär 

oss genom digitala verktyg som t.ex. datorspel, och att detta är något som har blivit en 

naturlig del av den kulturella kontexten för många unga svenskar. Detta kommer i sin tur att 

förändra hur ungdomar lär sig saker eftersom datorn som fysisk artefakt blir än mer 

involverad i klassrummet idag.  

Alexandersson et al. (2001) använde sig av sociokulturellt perspektiv i sina studier av barns 

lärande i klassrummet med datorspel och andra digitala verktyg. Genom dessa studier 
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formulerade tre gemensamma nämnare för datorspel som kulturell artefakt. De gemensamma 

nämnarna är narration, virtuella världar och bilder (Alexandersson et al., 2001, s.29-42). 

Den centrala frågan blir då inte att utreda huruvida läroprocessen med datorspel är mer effektiv än med 

traditionell undervisning utan vad som blir lärandets innehåll och vilka villkor som råder kring lärande med 

datorspel (Alexandersson et al., 2001, s.29) 

En annan av Säljös (2000) utgångspunkter är att det mänskliga tänkandet finns både på en 

kollektiv- och en individuell nivå. Sociokulturella perspektivet intresserar sig för hur 

individen och grupper tillägnar sig kunskaper från den kollektiva kunskapen (Säljö, 2000, 

s.18).   

Vidare poängterar Säljö (2000) att förmågor och kunskaper inte endast handlar om det 

specifika, som t.ex. kunskapen att kunna läsa en text. Anledningen är att texten inte får någon 

mening för en läsare som saknar förmågor och kunskaper nog att tolka texten. Det sker via 

bakgrundskunskap och förståelse för sammanhang samt beror på i vilken kontext texten är 

producerad i. Förståelsen kräver kännedom om kulturella företeelser, genrer och 

kommunikativa mönster. Alltså menar Säljö att det inte är mängden kunskap om t.ex. politik 

och demokrati som avgör en persons skicklighet utan det är förmågan att kunna omvandla 

texterna till en fysisk verklighet och applicera dem där (Säljö, 2000, s.15-16). 

Kunskapssyn 

Utifrån det sociokulturella perspektivet är synen på kunskap fördelad mellan människor och 

deras miljöer som består av objekt och artefakter (Linderoth, 2004, s.55). Säljö (2000) 

presenterar begreppen redskap eller verktyg som i sin tur kommer från Vygotskij. Med 

redskap menas här människans språkliga förmågor och fysiska verktyg och med dessa kan 

individen agera i världen (Säljö, 2000, s.20). Artefakterna kan delas upp i tre kategorier. De 

primära, sekundära och tertiära artefakterna. De primära artefakterna är som förlängningar av 

kroppen och är med och hjälper till i produktionen av varor och tjänster, som en bilmotor, 

kratta eller dator. De ser till att effektivisera produktionen i samhället. De primära artefakter 

som finns att tillgå vid en viss tidpunkt säger något om hur de kommer att användas. De 

sekundära artefakterna är redskap som återskapar mänskliga begrepp och som ger oss 

modeller för hur vi ska tänka och handla. Exempel på sekundära artefakter är matrecept, 

manualer, ett sånghäfte eller en bok om historia. Dessa finns till för att vi ska kunna bevara 

kunskaper och färdigheter. På det sättet har de sekundära artefakterna en koppling till de 

primära artefakterna. De tertiära artefakterna är som en förlängning av de sekundära 

artefakterna men har en mer abstrakt koppling till de primära artefakterna. Det kan vara 

virtuella världar, datorspel, konstverk eller en 3D-modell av ett hus. Kopplingen mellan de 

tertiära artefakterna och de primära möjliggör att vi förstår och även kan förändra de primära 

artefakterna. Säljö menar att de tertiära artefakterna kommer att bli vanligare i skolan 

eftersom komplexiteten i samhället har ökat samtidigt som vi som individer låter maskiner 

göra många praktiska aktiviteter åt oss. De tertiära artefakterna hjälper oss att förstå 

samhällssystemet (Säljö, 2000, s.97-100). I denna uppsats kan datorn som informanterna 

spelar Democracy 3 på betraktas som en primär artefakt, det dokument de skulle fylla i 

motivationen till deras drag i spelet som en sekundär artefakt och Democracy 3 blir då en 

tertiär artefakt.  

Det sociokulturella perspektivet ser ett samspel mellan de kollektiva resurserna, tänkandet och 

individens lärande. Alltså individens utveckling är inte bestämd av sin egen aktivitet i 
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förhållande till omvärlden. Omvärlden tolkas av individen i gemensamma och kollektiva 

mänskliga verksamheter. Leken är ett sådant exempel, de andra som är med i leken lär sig 

saker om världen utan att det var deras avsikt. Så de ser kunskapsöverföringen som delvis 

oavsiktlig. Överföringen kallas för mediering (Säljö, 2000, s.66). Mediering är ett begrepp 

som är viktigt inom det sociokulturella perspektivet. Det hjälper oss att konstituera företeelser 

och varsebli världen utifrån specifika kriterier. Genom det kan vi agera inom den ramen i en 

social praktik. Detta får viktiga konsekvenser för lärandet (Säljö, 2000, s.100). För att 

medieringen ska vara möjlig så behöver individen ett språk. Kommunikationen genom språket 

sker mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen (Säljö, 2000, s.68). I vår vardag har 

vi ett antal fysiska artefakter som vi använder oss av för att upprätthålla aktiviteter eller lösa 

problem, som t.ex. datorer, telefoner. Dessa har förändrats med tiden och dagens fysiska 

artefakter möjliggör att vi kan interagera med dem och de har avancerade funktioner. Tidigare 

var undervisningen uppbyggd på memorering  men idag tar vi hjälp av internet för att 

kontrollera exempelvis vilka Sveriges alla floder är. Artefakterna har ingen direkt mening 

utan att vi interagerar med dem och det gör vi genom vårt språk framförallt. Tänkandet finns 

inte i artefakten och inte heller i användarens huvud utan i interaktionen mellan artefakt och 

individ (Säljö, 2000, s.74-76). Artefakterna möjliggör i sin tur att vi kan se på världen med 

andra ögon och får nya kunskaper om den. Så om vi är intresserade av att förstå hur vi 

människor lär i sociala praktiker så är studierna kring medieringen av artefakterna av stor vikt 

(Säljö, 2000, s.80). Medieringen av artefakter sker inte enbart med teknik utan mer av 

människans medierade redskap som finns i vårt språk (Säljö, 2000, s.82). Säljö menar att ett 

framgångsrikt artefakt fungerar utan att brukaren behöver förstå den underliggande tekniken 

(Säljö, 2000, s.82). Vilket gör att simulatorn i Democracy 3 blir då en sådan artefakt. 

Brukaren av Democracy 3 behöver inte ha någon förståelse alls för de bakomliggande 

formlerna som spelet är uppbyggt på utan behöver endast förstå gränssnittet och hur beslut tas 

i gränssnittet.  

Säljö (2000) belyser att Vygotskij anser att människan ständigt utvecklas. Eftersom 

utveckling sker i samspel med andra skapas alltid tillfällen att erövra kunskaper och göra dem 

till sina egna, det vill säga appropriera. På så vis kan kunskaperna bli till erfarenheter som 

sedan kan användas med nya syften och på andra sätt. Utifrån detta synsätt blir människan 

aldrig färdig i sin utveckling. Människor approprierar hela tiden ny kunskap i förhållande till 

sitt sammanhang, vilka personer, i vilken kontext och vilka artefakter som finns i 

sammanhanget (Säljö, 2000, s.119). 

Säljö refererar till Vygotskijs (1978), begrepp internalisering som han säger är något 

problematiskt för begreppet tolkas tvetydigt av Vygotskij själv, men Säljö tolkar det som när 

människor internaliserar begrepp till vår egen begreppsvärld. T.ex. som när en elev 

internaliserar begreppet demokrati till sin egen arsenal av begrepp som den förstår och kan 

använda. Säljö delar in det i lägre och högre mentala processer men det är bara de högre 

mentala processerna som blir definierade. T.ex. som när vi lär oss strategier för att lösa 

problem och behärska kulturspecifika och abstrakta resonemang och föreställningsvärldar 

(Säljö, 2000, s.106). 

Alexandersson et al. (2001) som utgick från den sociokulturella perspektivet i sin studie och 

implementerade datorprogram i detta perspektiv. De säger att kunskaper varken finns hos 

barnet eller i datorprogrammet utan kunskapen konstitueras när barnet interagerar med 

programvaran (Alexandersson et al., 2001, s.19).   
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Säljö (2000) beskriver Vygotskijs begrepp Zone of proximal development. Det är när ett barn 

kan lösa ett problem tillsammans med en vuxen eller med hjälp av ett annat barn som ligger 

över barnets kapacitet. Genom experiment kom Vygotskij fram att barn som jobbade ihop 

med ett annat barn med en högre mental ålder kunde lösa problem som egentligen låg över 

dess egentliga mentala ålder. Det är det som är Zone of proximal development (Säljö, 2000, 

s.119-120). 

Lärarens roll 

Piaget förordade att eleven själv skulle upptäcka världen genom sin nyfikenhet. Genom det 

skulle det kunna tolkas som om lärarens roll blev försvagad men Säljö (2011) menar att enligt 

det sociokulturella perspektivet behövs läraren mer än någonsin. Förutom att läraren har 

svaren på frågorna som eleverna söker skall denne även hjälpa eleverna att hitta relevanta och 

intressanta frågor som sedan eleven kan närma sig (Säljö, 2011, s.81). 

Alexandersson et al. (2001) poängterar med stöd av sin undersökning att pedagogernas 

uppgift kommer att vara göra kopplingar mellan den virtuella världen och den verkliga 

världen och problematisera det (Alexandersson et al., 2001, s.113). 

När barn jobbar med datorspel behöver de kunna utbyta upplevelser och erfarenhet samt 

samtala om sitt lärande utifrån egna frågor. Då kan de reflektera, göra tolkningar och 

bedömningar på egen hand. Genom att själva formulera tankar kring sitt eget lärande kan de 

utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor (Alexandersson et al., 2001, s.108).  

Ljung-Djärf (2004) menar att samspelet mellan den som håller i musen och de andra barnen 

vid datorn har ett ojämnt maktförhållande. De övriga barnen kan bli inbjudna att delta genom 

att deras förslag accepteras eller utesluts (Ljung-Djärf, 2004, s.81). Medan Alexandersson 

(2001) påstår det motsatta. Deras studie visar att eleverna drivs till att samarbeta under 

spelandet (Alexandersson et al., 2001, s.75). 

Ytinlärning och djupinlärning 

I två vetenskapliga artiklar av Marton och Säljö (1976b; Marton och Säljö, 1976a) beskrivs 

begreppen ytinlärning och djupinlärning och de genomför en studie kring dessa begrepp. Det 

finns en uttalad kvalitetsskillnad mellan ytinlärning och djupinlärning. Ytinlärning lär sig 

material men på en ytligare nivå där ingen djupare förståelse för materialet skapas. 

Djupinlärning innebär en förståelse för strukturer och underliggande variabler i det 

presenterade materialet. Det finns olika orsaker till varför elever använder sig av ytinlärning 

eller djupinlärning. Om eleven drivs av en extern motivation till sina studier är det större risk 

att den väljer ytinlärning. Det påverkar även hur den undervisande läraren lägger upp sin 

undervisning och om läraren kontrollerar elevernas kunskaper.  

I studien ingick 40 högskolestudenter som delades in i två randomiserade grupper om 20. 

Båda grupperna fick läsa några texter som de visste de skulle bli testade på men inte vilka 

typer av frågor de skulle få kring texten. Efter att de hade läst två av texterna fick den ena 

gruppen frågor som var av ytinlärningskaraktär och den andra gruppen fick frågor som var av 

karaktären djupinlärning. När de hade läst det tredje kapitlet fick båda grupperna några 

ytinlärningsfrågor och några djupinlärningsfrågor. 45 dagar därefter fick försökspersonerna 

åter igen besvara ytinlärningsfrågor och djupinlärningsfrågor. Det visade då att 

experimentgruppen där de fick ytinlärningsfrågor i början av testet var väldigt påverkbara och 
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följde det som sin inlärningsstil. Däremot var den andra gruppen som fått djupinlärningsfrågor 

delad. Några i gruppen visade att de hade förmågan att besvara frågorna med djupinlärning 

och de andra höll sig på en ytinlärningsnivå. Beroende på den nivå en person redovisade sina 

kunskaper vid första kontrolltillfället var också det sättet denne redovisade sina kunskaper vid 

andra tillfället (Marton och Säljö, 1976b). 

Martens, Gulikers och Bastiaens (2004) gjorde en studie som undersöker om det skiljer sig 

mellan hur studenter bearbetar material i en e-learning miljö beroende på om de uppvisar 

extern motivation eller intern motivation. Resultatet av studien var att de med mer intern 

motivation inte lade ned mer tid på uppgiften men hade en mer utforskande strategi än de som 

drevs av yttre motivation (Martens, Gulikers och Bastiaens, 2004). Det finns goda grunder att 

se inre motivation och djupinlärning samt ytinlärning och extern motivation som nära 

förknippade med varandra, se ovan beskrivning av Marton och Säljö (1976b; Marton och 

Säljö, 1976a) studier.  

 

 

Tidigare forskning 

Datorspel och lärande som forskningsfält 

Datorspel som medium är ungt och det innebär att forskningen om datorspel är ännu yngre 

och omoget. 1961 utvecklar Steve Russell datorspelet Spacewar som är det första interaktiva 

datorspelet för en dator som kom från Digital Equipment som hette PDP-1 (Kent, 2001, s.16-

20). Det spelet hade inte människor i allmänhet tillgång till. Först i början av 1970-talet kom 

titlar som t.ex. Odyssey och Pong som människor i allmänhet, åtminstone i U.S.A., kunde få 

tillgång till. Kent menar att själva datorspelsindustrin kommer igång i början på 1970-talet 

(Kent, 2001, s.37-48). Aarseth (2001) berättar att år 2001 kom första numret av den första 

vetenskapliga tidskriften som fokuserar på forskning kring datorspel. I ledaren av första 

numret skriver Aarseth att det kan räknas som år noll för datorspelsforskning. Han skriver 

även att det finns ett metodteoretiskt problem i att det ännu inte finns ämnesspecifika 

paradigm. Han säger att i början kommer det vara mest förvirrande kring vilken disciplin 

forskningen borde ligga och oroar sig över de risker som ligger i att forskare drar eventuella  

generella slutsatser från specifika studier eftersom spel är inte ett medium utan flera medier.8 

Linderoth (2004) menar att forskningsfältet är i sin linda och har ännu inte hittat sin form 

samt menar att forskningsdisciplinen inte har distinkta traditioner och normerade texter. 

Vidare skriver han att det är oklart vilka av de mer etablerade kunskapsområdena, så som tv-

tittande, litteraturstudier och digitala läromedel, datorspelsstudier bör relateras till (Linderoth, 

2004, s.19). Linderoth (2004) problematiserar kring hur de tidigare studierna kring datorspel 

ska betraktas. Problemet är att flera forskare menar att tidigare studier inte kan nyttjas idag 

eftersom att datorspel som medium har utvecklas så pass mycket att studierna blivit 

föråldrade. Linderoth menar däremot att gamla studier kan tas i beaktan men datan bör tolkas 

annorlunda än den gjorde tidigare. Linderoth menar att det är symptomatiskt för nya 

                                                 
8  http://www.gamestudies.org/0101/editorial.html 
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akademiska discipliner att det inte är etablerade högstatusforskare som ger sig in i dem, utan 

ofta doktorander. Linderoth menar vidare att många studier bygger sin teori på 

doktorsavhandlingar, populärvetenskapliga tidskrifter samt papers från konferenser vilket gör 

att forskningen håller en lägre kvalité (Linderoth, 2004, s.20). Detta, menar han, kan dock få 

de positiva effekterna att dessa forskare kan hitta andra typer av infallsvinklar och annorlunda 

frågeställningar än om de var styrda av forskningskonvergens.  

Visioner kring datorspel och lärande 

Squire (2008) säger att marknaden för spelbaserat lärande inte har mognat än men när det har 

gjort det så kommer det inte vara en fråga om ifall skolor kommer att använda det utan 

snarare för vilka och i vilka sammanhang datorspel kommer att användas för lärande. Han är 

alltså säker på att skolor kommer att använda det i framtiden (Squire, 2008). 

Prensky (2005) argumenterar för användande av spelbaserat lärande i skolan. Spelen är roliga 

att spela, det är en form av lek som skapar engagemang, spelen har regler vilket ger elever 

struktur, det finns mål i spelen som skapar motivation för eleven. De är interaktiva vilket gör 

att eleven måste agera, spelen anpassar sig vilket ger ett flow. Spelen ger feedback och chans 

till måluppfyllelse vilket skapar ett lärande. Det finns möjligheter att vinna i ett spel vilket ger 

eleverna tillfredsställelse. Det finns en konflikt eller tävling som skapar adrenalin. Många spel 

har problemlösning vilket utvecklar elevernas problemlösningsförmågor (Prensky, 2005, 

s.102). 

Vidare säger Prensky (2005) att det finns fem saker som kan läras genom att spela datorspel. 

Hur saker utförs i spelet, som dra i ett block eller hoppa över ett hinder. Spelutövarna lär sig 

även logik och regelverk inom spelet. Efter ett tag lär sig spelutövarna strategier som ger 

positivt resultat i spelet. Sedan kan de genom datorspelen lära sig olika kulturella värden, vad 

som är rätt och fel i själva spelen. Den högsta nivån enligt då Prensky är att eleverna lär sig 

emotionella meddelanden, värdebaserade och moraliska dilemman (Prensky, 2005, s.107-

111). 

Annetta (2008) menar att de pedagogiska spelen kräver att spelaren använder logik, minne, 

problemlösning, kritiskt tänkande och visualisering. Genom att spelaren kan manipulera 

världen inom spelet kan denne få en större förståelse för komplexa modeller. Allmänt sett så 

menar Annetta att pedagogiska spel verkar höja intresset för det specifika ämnet och höjer 

motivationen, men om de är mer effektiva som läroverktyg är desto mer oklart. Där det bland 

annat saknas empiriska data av systematiska undersökningar som fokuserar på den kognitiva 

effekten av serious games (Annetta, 2008, s.231).  

Alexandersson et al. (2001) presenterar ett antal vanliga antagande som görs när det gäller 

implementering av IT-baserat lärande i skolan. Programmen ska motivera eleverna och 

gestaltar innehållet på ett roligare sätt genom interaktivitet. Utifrån det följer det antagandet 

att om barnen tycker att det är roligare att jobba med dessa programvaror så kommer de att 

lägga ned mer tid och vara mer engagerade och därigenom lära sig mer. En annan typ av 

antagande är att dessa programvaror presenterar undervisningsmaterialet på ett sätt som 

underlättar lärandeprocesser (Alexandersson et al., 2001, s.25). De menar att det finns en stark 

tilltro till dessa programvaror men menar att det är högst oklart vad dessa unika kvaliteter 

egentligen består av (Alexandersson et al., 2001, s.27). Den som funderar på att implementera 

pedagogiska spel bör akta sig för de normativa och generaliserande idéerna om att 
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pedagogiska spel är bra i sig. Den som vill undersöka vilka möjligheter och begränsningar ett 

spel har måste ifrågasätta de positiva självklarheter som presenteras om spel och lärande 

(Alexandersson et al., 2001, s.28). 

Flertalet av de ledande internationella forskarna framstår som entusiastiska till datorspel och 

lärande. Det får till följd att de i sin forskning redovisar hur de tror/vill att spel och lärande 

kommer att användas i framtiden och varför spel och lärande fungerar. Ibland är deras 

uttalande av datorspelens möjligheter inom skolan evidensbaserad men ofta är det endast 

förhoppningar som forskaren uttrycker i sina vetenskapliga artiklar. Detta är kan ses som 

problematiskt eftersom en av skolforskningens viktigaste uppgifter är att utvärdera och 

kritiska granska olika former av lärande.  

Effekter av datorspel i undervisning 

I en metaanalys gjord av Wouters et al. (2013) presenteras en studie om hur serious games 

påverkade elevers motivation och kognitiva förmågor. Det var en komparativ studie där 

serious games jämfördes med mer traditionell undervisning. Studien undersökte ett antal 

faktorer, som t.ex. instruktioner och andra kontextuella faktorer för att se om de kan påverka 

motivation och kognitiva förmågor. De gick igenom 39 studier, 34 av studierna fokuserade på 

motivation och resterande på kognitiva förmågor. Totalt bestod studierna av 5547 

försökspersoner. Resultatet av studien visade att lärande och behållande av kunskapen vid 

serious games var bättre än traditionella metoder men det gav inte något positivt resultat när 

det gäller motivation. De situationer när serious games gav positiva effekter i relation till 

traditionella metoder var när spelet kombinerades med andra undervisningsmetoder, spelet 

spelades upprepade gånger och att det spelades i grupper (Wouters et al., 2013). 

En större studie genomfördes på ett antal lågstadieskolor i utsatta områden i Chile. 1274 

elever deltog i studien. Eleverna delades in i en experimentgrupp, och två kontrollgrupper. 

Ena kontrollgruppen bestod av elever på samma skolor som experimentgruppen och den 

andra kontrollgruppen bestod av elever från andra skolor. Experimentgruppen fick spela spel 

som skulle lära färdigheter inom läsning, stavning och matematik. Spelen hade fokus kring att 

vara roliga och inte vara av lärande karaktär. Eleverna spelade i 30 timmar över en 3-

månadersperiod. Resultatet av studien var att experimentgruppen blev mer motiverade och 

mer aktiva i klassrummet. Ett motsägande resultat var att experimentgruppen och den interna 

kontrollgruppen uppvisade förbättrat lärande i relation till den externa kontrollgruppen (Rosas 

et al., 2003). 

Adams et al. (2008) gjorde en studie som handlar om hur studenter motiveras att lära sig fysik 

och kemi genom simulationer samt hur de presterar i simulatorn. Studien ville komma fram 

till hur en simulator ska formges för att motivation och lärande ska uppstå. Metoden som 

användes var att de skulle prata högt medan de spelade olika typer av simulationer. Målet med 

studien var att förstå vad en bra simulation konstitueras av. 200 intervjuer genomfördes med 

89 informanter. Resultaten visade att en simulation ska uppmuntra till utforskande, men det 

får inte vara en för öppen värld utan det ska finnas mål i simulationen. På väg till målet är det 

bra om det är små stopp med pussel eller quiz. Dessa små stopp skapar självförtroende och 

motivation. Det är viktigt att studenten kan interagera i simulationen och inte bara se 

animationer för att uppnå en förståelse för materialet. Det ska vara ett begränsat antal 

indikatorer som studenten kan manipulera eftersom de annars tappar intresset. Om studenten 

upplevde att simulationen var orealistisk tappade de också intresset för uppgiften. De som 
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ansåg sig har ganska bra koll på ämnet var inte lika utforskande och presterade inte lika bra i 

simulationen som de som ansåg sig ha en sämre förståelse för det specifika momentet (Adams 

et al., 2008).  

Positiva forskningsresultat angående elevers lärande genom datoranvändning är att elevernas 

samarbete ökar liksom deras engagemang, samt att deras samtal blir mer uppgiftsorienterade 

(Alexandersson et al., 2001, s.15-16). 

Forskning kring spel och lärande med sociokulturell inriktning 

Nedan presenteras några studier som har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Dessa 

studier har använt kvalitativa metoder; som deltagande observation, intervju och 

fältanteckningar.  

Squire och Barab (2004) genomförde en fallstudie där kvalitativa metoder användes. Den 

bestod av deltagande observation, intervjuer och fältanteckningar kring klassrumsaktiviteter 

samt olika typer av interaktioner mellan eleverna. En av forskarna hade en aktiv roll i själva 

genomförandet av spelandet medan den andra forskaren hade en mer passiv roll och 

observerade skeendet på ett mer objektivt sätt. 18 elever deltog i studien. Ingen av dem hade 

klarat kursen i historia och hade därför inte kunnat börja i gymnasiet. Flertalet av eleverna i 

experimentgruppen hade härkomst från andra länder än U.S.A.. Geografi och historia fanns 

inte som specifika ämnen på skolan varför forskningsprojektet ingick i en kurs som kallades 

för världskultur. Eleverna fick spela Civilization III9 under en sexveckorsperiod, tre gånger 

per vecka och varje tillfälle höll på i 45 minuter. Observationerna och datainsamlingen 

fokuserade på två saker: 

1. Hur eleverna spelade spelet samt hur de använde sig av källor som fanns offline.  

2. Hur eleverna pratade med varandra i samband med, före, under och efter spelandet, samt 

hur de delade med sig av sin kunskap.  

En viktig del av datainsamlingen var att eleverna fick anteckna de beslut som de tog i spelet. 

Resultatet av studien gav att läroprocessen under Civilization III var komplicerad och 

handlade dels om att eleven behöver lära sig att spela spelet, men även att denne hade en 

uppfattning om varför spelet spelades. En grupp av elever tog till sig spelet och lät det bli en 

del av deras identitet, samt betraktade spelet som ett sätt att klara historiekursen på, de 

skaffade sig mer kunskap och hade mer engagemang i spelet. Det tog dessa elever fyra dagar 

att förstå att de hade möjlighet att ändra historien i spelet genom att testa alternativa 

berättelser. Ett exempel som artikelförfattarna presenterar är att de föreslog att eleverna skulle 

invertera kolonisationen och låta Afrika kolonisera Amerika. Detta gjorde först eleverna 

ställda men sedan nyfikna. Efter att eleverna fått insikt i att det det finns alternativa möjliga 

historiebeskrivningar började de att testa och spela ut tankarna i spelet. Artikelförfattarna 

hänvisar till Wertsch (1998) som menar att det inte går att bara anta att människor som 

använder ett kulturellt verktyg också har tillskansat sig det. Verktyget kan istället skapa ett 

motstånd till vad det är tänkt att användas till. Ytterligare ett resultat av studien var att 

Civilization III som verktyg har en särskild egenskap. Det är svårt och på ett sätt frustrerande 

att spela det som nybörjare vilket gjorde att eleverna startade om spelet många gånger. Initialt 

                                                 
9  Det är ett simulationsspel där spelaren har kontroll över en stat och ska utveckla och expandera den. 

Det är ett turbaserat spel. 
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blev detta mer som en förutsägbar strategi som skapade en del frustration. Eleverna använde 

externa förklaringsmodeller till varför det gick dåligt i spelet men efter en period övergick de 

oftare till interna förklaringsmodeller kring sina misslyckanden vilket innebar att de insåg att 

deras egna beslut påverkade utgången av spelet. Eleverna tog makten över läroverktyget.  

Vidare visar studien att läroprocessen även skedde utanför spelet. Eleverna fick presentera 

saker de hade lärt sig och det var tydligt att när de presenterade dessa saker kunde de inte 

separera variabler som t.ex. ekonomi, politik och konflikter vilket artikelförfattarna menar 

visar att dessa elevers kunskap både består av en helhet och delar (Squire och Barab, 2004). 

LärIT var ett forskningsprojekt som genomfördes under ett år vid tre skolor i årskurserna 1-5. 

De använde sig av en sociokulturell ansats och undersökte hur barnen interagerade med olika 

programvaror i klassrummet, både spel och andra programvaror. Metoderna de använde sig av 

var en observationsanalys, kvalitativa intervjuer och informella samtal med barn och 

pedagoger. Inom projektets ramar gjordes tre studier, barns upplevelser av rumslighet i 

virtuella världar, skrivande i samspel och matematisk problemlösning i samspel. De spel som 

användes i studien var, Bygg bilar med Mulle Meck, Bygg båtar med Mulle Meck, Krakel 

ABC och SIMPark. Huvudresultatet i studien är att datorns presentationssätt engagerar 

barnets alla sinnen vilket fångar dess uppmärksamhet och gör lärandet lustfyllt. Ett resultat är 

att när barnen kommunicerar med varandra om spelet så pekar de mycket på skärmen och 

skapar egna ord av objekt som representeras i spelet. Eleverna är till största del ensamma med 

spelen och pedagogerna interagerade sällan med barnen under spelandet. När barnen mötte en 

okänd programvara och ställdes inför ett problem så använde de en utforskande strategi som 

bygger på ”trial-and-error”-metoden, de frågade även klasskamrater eller pedagogen. Barnen 

ville kontrollera programmen genom att klara av spelet. Det innebär att barnen försökte 

bemästra den underliggande logiken och formella regler som spelet var uppbyggt på. Det 

gjorde de genom att pröva sig fram, ställa hypoteser och tala med kamrater som känner till 

mer än dem. De lekte med programmen, frångick spelets mekanismer och mål och gjorde 

lustfyllda saker i spelet för egen njutnings skull. De kunde då ibland gå emot spelets regler 

just för att uppnå ett personligt syfte. Det lekfulla beteendet uppkom ofta när det satt flera 

barn framför datorn och det blev en social aktivitet med skratt och kommentarer. När spelaren 

spelade ensam skedde även då ett lekande men då ofta efter en misslyckad utforskning och då 

blev leken en funktion för uppgivenhet. Barnen skapade objekt i spelen och ibland valde 

eleverna att fokusera på estetik även om de var medvetna om att det var suboptimalt för att 

uppnå spelets mål. Deras slutsatser är att spela spel egentligen handlar om en rad kvalitativa 

skilda aktiviteter. Bilderna som representeras i spelet tolkade barnen inte som representationer 

utan de hanterade och diskuterade dem som om de var faktiska objekt. Ytterligare ett resultat 

var att när en elev hade svårt för en uppgift fick denne hjälp av en kamrat men om skillnaden i 

förståelse för uppgiften var stor emellan dessa elever så tog den mer insatta eleven över 

uppgiften och blev dominant (Alexandersson et al., 2001). 

Schmittau (2011) utgår från Vygotskijs idé om behovet att utgå från det abstrakta och gå till 

det konkreta för att nå högre tänkande. Det är motsatsen till hur matematikundervisning 

traditionellt bedrivs. Eleverna i de lägre stadierna börjar med konkret matematik exempelvis i 

form av att addera äpplen med varandra och sedan expandera till att arbeta med siffror. Först 

flera år senare introduceras en mer abstrakt matematik, som algebra. Studien tittade på en 

amerikansk skola som hade implementerat en läroplan utarbetad av Davydov, som i sin tur 

utgått från Vygotskijs tankar kring att först begripliggöra den grundläggande strukturen för 
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matematik före matematik ska räknas. Till en början fick eleverna inte räkna utan mer mäta, 

arbeta med mängder och jämförde dessa. Redan i andra klass kunde de subtrahera fyrsiffriga 

tal med uppställning och låg långt före elever som hade haft en traditionell 

matematikundervisning. Studiens slutsats är att om elever får en mer abstrakt grundläggande 

och förståelse för matematik så får de lättare att klara av svårare matematik när det väl räknar 

(Schmittau, 2011).  

Forskning kring Democracy 3 

Den enda tillgängliga studien som behandlar Democracy 3 är en c-uppsats som undersöker 

hur dolda grundantaganden av ideologier representeras genom programmeringen av 

ideologier i spelet. Genom det undersöks om Democracy 3 är lämpligt att använda i 

samhällskunskapsundervisning på gymnasiet. I läroplanen förordas det att utbildningen ska 

främja elevernas utveckling och deras möjlighet att aktivt kunna delta i samhället. Skulle 

spelet representera ideologierna på ett felaktigt sätt skulle eleverna lära sig att ta ställning till 

ideologierna på fel grunder. De två ideologierna som undersöks är liberalism och 

konservatism. De gör en form av spelanalys genom spel, textanalys och en bildanalys. Dessa 

tre metoder slås sedan ihop till en diskussion av de disparata analyserna. Deras utgångspunkt 

för ideolog i ramen av liberalism och konservatism tar de från Political ideologies and the 

democratic ideal (Ball, 2011). De kommer fram till att ideologierna liberalism och 

konservatism inte presenteras i form av renodlade versioner i Democracy 3. Det är snarare en 

reproducerad blandning av de stora inriktningarna så som de existerade på tidigt 2000-tal 

(Hoff och Pålsson, 2014). 

Centrala begrepp 

Här kommer ett antal centrala begrepp för uppsatsen att presenteras kortfattat.  

Digital native och net generation  

En av utgångspunkterna för uppsatsen är att dagens ungdomar är vana med datorer och 

internet till skillnad från tidigare generationer vilket Prensky (2001) menar att kommer kräva 

en utvecklad eller förändrad pedagogik.  

A frequent objection I hear from digital immigrant educators is ”this approach is great for facts, but it 

wouldn’t work for my subject.” nonsense. This is just rationalization and lack of imagination. (Prensky, 

2001, s.6) 

Prensky (2001) kallar det för digital natives. Han menar att människor som kommer i kontakt 

med datorer och internet redan som barn kan benämnas digital natives. Oblinger och Oblinger 

(2005) använder ett liknande begrepp, net generation. Net generation definieras som 

människor födda mellan 1982 och 1991 (Oblinger et al., 2005). Begreppet digital natives blir 

mer precist i denna uppsats eftersom den inte är låst vid ett specifikt åldersspann. Prensky 

(2001) säger att dagens collegestudenter (detta var ett påstående som han gjorde 2001) är den 

första generationen som växer upp med datorer, datorspel och mobiler etc. och haft tekniken 

som en integrerad del av deras identitet. Den tidens collegestudenter hade läst böcker i 5 000 

timmar i snitt och spelat datorspel i snitt 10 000 timmar. En studie som stödjer Prenskys 

påstående visar att personer med lång erfarenhet av internetsurfande aktiverar fler delar av 

hjärnan än de mindre interneterfarna personerna när de sökte på internet (Small et al., 
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2009). Sandars och Morrison (2007) beskriver the net generation som en demografi av unga 

personer födda 1982 och framåt och som har växt upp i en miljö med IKT10 i sin vardag och 

integrerat det som en naturlig del av sitt liv. De skiljer sig markant från tidigare generationer i 

ett antal aspekter som t.ex. hur de lär sig, handlar, arbetar och kommunicerar med andra 

(Sandars och Morrison, 2007). 

Oblinger och Oblinger (2005) säger att de är mer tekniskt kunniga än tidigare generationer 

samt även påstår att elever i the net generation lär sig saker på markant skiljt sätt från tidigare 

generationer (Oblinger et al., 2005). Prensky (2005) påstår att denna generation ungdomar 

som är uppväxta med digital teknologi och datorspel har blivit påverkade i tankesätt och 

intellektuell stil med anledning av det. De skiljer dem från alla tidigare generationer när det 

gäller det (Prensky, 2005, s.97). Han säger vidare att dagens skolsystem är anpassat för 

ungdomar som växte upp före dessa generationer (Prensky, 2005, s.106). 

Sandars och Morrison (2007) menar att det måste finnas en acceptans att den traditionella 

undervisningen behöver kompletteras med mer digitala och webbaserade metoder och 

refererar till undervisning av medicin på universitetsnivå (Sandars och Morrison, 2007). 

Aktuell svensk statistik om the net generation i svensk kontext  

För att kontextualisera the net generation i svenskt perspektiv redovisas här en del statistik 

som beskriver den åldersgruppen som studeras i uppsatsen och deras digitala beteenden samt 

lite historiska data från en aktuell undersökning, Svenskarna och internet 2014. 1997 använde 

över hälften av alla 15-åringar internet dagligen. Rent åldersmässigt har den siffran gått ned 

stadigt. 2004 använde över hälften av alla 9-åringar internet dagligen och i den senaste 

mätningen var det första gången som det uppmättes att över hälften av två-åringar använde 

internet dagligen (Findahl, 2014, s.45). 

Ungdomar 12-15 år använder internet i snitt 17,3 timmar i veckan och ungdomar mellan 16-

25 surfar på nätet i snitt 21,4 timmar i veckan. Det är de två åldersgrupperna som använder 

internet mest i Sverige (Findahl, 2014, s.13). Ungdomar mellan 16-25 år spelar digitala spel i 

snitt 5,7 timmar per vecka (Findahl, 2014, s.66). 82 % av ungdomar mellan 16-19 år uppger 

att internet är viktigt eller mycket viktigt för skolarbetet. Det är 71 % av den gruppen som 

använder internet dagligen i skolan och de spenderar i snitt 9,5 timmar med internet i skolan 

(Findahl, 2014, s.52). 

Lek, spel, simulering och spel för lärande 

Democracy 3 är både en form av simuleringsspel och datorspel men bägge är en form av spel. 

Spel i olika former som brädspel, kortspel och datorspel härrör ur lek, något som allmänt ofta  

förknippas med barn och barns lärande men som egentligen är en aktivitet alla kan utöva. 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) karaktäriseras leken av engagemang, 

fantasi, spänning och hängivenhet (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006, s.18). 

Knutsdotter Olofsson (2007) beskriver att leken betyder en sak i ena stunden för att i samma 

stund kunna innebära något helt annat. Den upplevs som på riktigt inom lekramen men på 

låtsas när den ses från ett utanför perspektiv (Knutsdotter Olofsson, 2007, s.21). Att särskilja 

barns lek och lärande är svårt (Björklid, 2005, s.29). Tyvärr verkar den naturliga leken 
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försvinna med åldern och leken ingår då istället i mer formaliserade verksamheter som t.ex. 

spel.  

Trots att det bedrivits mycket forskning kring spel har det varit svårt att komma till någon 

gemensam definition enligt Juul (1999). Han menar att en definition för spel borde innehålla 

följande kriterier: Ett system som består av regler i spelet, att det finns en relation mellan 

spelaren och spelet och att det finns en relation mellan att spela spelet och resten av världen. 

Han presenterar sju olika definitioner av spel formulerade av olika forskare 11. Senare har Juul 

(2005) presenterat en egen definition: Ett spel ska vara regelbaserat, ha varierade slut och 

mätbara resultat, samt att slutet på ett spel värderas positivt eller negativt. Därtill behöver 

spelaren vara tvungen att anstränga sig, bry sig om hur det går i spelet och spelet ska även ha 

en valbar effekt i verkligheten (Juul, 2005, s.36).  

Simulation/simulering 

Enligt Hainey (2010) är den generella definitionen av simulation något som representerar ett 

system som finns i verkligheten, detta system representeras då elektroniskt (Hainey, 2010, 

s.33). 

Simulationer kan anses spela en viktig roll inom utbildning då den sätter lärandet i en kontext. 

Eleverna bjuds in i en aktiv roll som problemlösare. Simulationer har ett ramverk av regler 

och roller som eleven kan lära genom interaktiva livsupplevelser. Eleverna får tackla 

situationer som de i verkligheten inte skulle kunna hamna i eller skulle kunna välja att hamna 

i. Genom det får eleven möjlighet att testa idéer och strategier (Leemkuil et al., 2003, s.95). 

Juul (1999) menar däremot att simulatorspel som t.ex. Sim City presenteras av tillverkaren 

som ett objektivt simulatorspel och tolkas även av det av sina användare, men Juul menar att 

spelet i själva verket utgår ifrån ett antal antagande som gör att spelaren på ett osynligt sätt 

luras att tro att det är en objektiv simulation. Den subjektiva simulationen styr de olika val 

som kan göras i spelet samt vilka beslut som ger framgång i spelet (Juul, 1999, s.54).  

Datorspel 

Spel kan delas upp i olika genrer. Analoga spel och datorspel är två exempel. Smed och 

Hakonens (2003) definition av ett datorspel är att det är ett spel som utförs med hjälp av ett 

datorprogram. Programvaran kan ha tre olika roller. Den kan koordinera spelets process, 

illustrera situationen eller delta som en med- eller motspelare (Smed och Hakonen, 2003, s.3-

4). Utifrån denna definition är Democracy 3 ett datorspel. Shaffer (2004) skriver att datorspel 

är ett kraftfullt verktyg för lärande eftersom de gör det möjligt för utövaren att skapa virtuella 

världar. I dessa världarna kan utövaren skapa förståelse, effektiva sociala praktiker, kraftfulla 

identiteter, delade värderingar och sätt att tänka inom samhällen (Shaffer et al., 2004, s.11). 

Digitala spel låter spelare tänka, prata, agera och inneha roller som annars är otillgängliga för 

dem (Shaffer et al., 2004, s.4). Enligt Juul (1999) däremot refererar ett datorspel ofta till 

kulturella texter och tankar men datorspelen innehar en grundläggande kvalité som gör det 

svårt att se dem som något annat än dem själva (Juul, 1999, s.33). 

                                                 
11  http://www.jesperjuul.net/text/gameplayerworld/ 
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Democracy 3  

Med stöd av Smed och Hakonens (2003) definition är Democracy 3 ett datorspel. För att 

genrebestämma Democracy 3 är Nilssons (2008) genreindelning av datorspel lämplig att 

använda. Enligt den kategoriseras Democracy 3 som ett strategispel. Det innebär att spelaren 

genomför sina drag så strategiskt som möjligt. Spelen spelas oftast i ett 

tredjepersonsperspektiv för att göra det lättare för spelaren att överblicka spelvärlden som ofta 

är stor (Nilsson, 2008, s.22).  

Serious games 

Serious games är enligt Crookall (2010) spel som använder datorteknologi, avancerad 

videografik och som har ett tydligt syfte att lära eller träna något (Crookall, 2010, s.905). 

Miller et al. (2011) har en bredare definition av serious games och menar att det är spel som i 

första hand är fokuserade på lärande snarare än underhållning (Miller et al., 2011, s.1425). Ett 

begrepp som ligger nära serious games är educational games. Educational games är enligt 

Sauvé et al. (2007) spel med en eller flera deltagare, en konflikt, regler, ett förutbestämt mål 

och spelet har dessutom en potential att lära ut något utanför spelet i en lärosituation. Det 

finns två olika typer av educational games. Den ena typen av spel är roliga och det är inte 

uppenbart för spelaren att det syftar till att lära något. Den andra typen av spel har ett tydligt 

uppsatt mål att eleven ska lära sig något (Sauvé et al., 2007, s.249-252).  

Alexandersson (2001) beskriver pedagogiska spel som att det finns en uppsättning regler som 

avgör vad som är möjligt att göra inom spelet men samtidigt finns det även ett berättande 

inslag. Det berättande inslaget ger spelet ett innehåll i en handling i det virtuella rummet. 

Eleven ingår då i en dialog och en pendelrörelse mellan dessa två aspekter av spelandet 

(Alexandersson et al., 2001, s.57-58). 

För att visa på hur pedagogiska datorspel kan förstås som kulturella föremål har 

Alexandersson et al. (2001) hittat tre gemensamma nämnare för dem. De är datorspel som 

narration, virtuella världar och bilder, samt datorspel. Datorspelet har ett unikt sätt som skiljer 

sig från t.ex. boken och filmens narrativa berättelser. Narrationen i spelet liknar den muntliga 

traditionen för berättande (Alexandersson et al., 2001, s.30-42). 

 



 

 

19 

Figur 1. Democracy 3 inlagd i Haineys modell 

Ovan presenteras en modell som utgår ifrån Haineys (2010) modell över olika kategorier av 

spel (Hainey, 2010, s.35). Sedan har Democracy 3 placerats ut i modellen. 

 

1:1 

Denna uppsats handlar om elever som spelar Democracy 3. En av grundförutsättningarna för 

att det ska kunna utföras är att skolan har 1:1 som nu kommer att beskrivas kort.  

För att definiera begreppet 1:1 används i detta arbete Penuels (2006) definition. Definitionen 

utgår från individuella skolor, skoldistrikt samt olika policydokument på politisk nivå. Punkt 

4 är ett eget tillägg till definitionen som gjorts med anledning av att 1:1 idag innebär att 

eleven kan använda sin dator även i hemmet, vilket inte var möjligt när Penuel forskade.  

1. Eleverna får tillgång till en bärbar dator som har relevant programvara installerad på datorn.  

2. Eleverna får tillgång till trådlöst internet inom skolans lokaler.  

3. Anledningen till att de får tillgång till den bärbara datorn är att de ska hjälpa dem att uppnå kunskapsmål  

 (Penuel, 2006, s.331)  

4. Att eleverna har möjlighet att ta med datorn hem. 

 

Det är svårt att ta fram siffror på antalet skolor i Sverige som implementerat 1:1. Ingen central 

statistik finns att tillgå men stiftelsen DIU driver en internetbaserad databas som heter Datorn 

i utbildningen. Databasen uppdateras av skolorna själva vilket begränsar tillförlitligheten. Det 

finns heller ingen sammanställning i numeriska värden eller information om det är hela 

skolan/kommunen som använder 1:1. 12 

Unos Uno är ett forskningsprojekt som pågick mellan 2010-2013 där skolor som infört 1:1 

studerades. I projektet utvärderades effekterna av användande av 1:1 utifrån flera perspektiv. 

Dessa var elevernas utveckling, lärande, pedagogernas roll och arbetssätt.13 Resultatet 

presenterades i deras årsrapport 2013 och visade på ökade skillnader mellan skolor beroende 

på hur bra skolorna lyckats med implementeringen av 1:1. Skolorna har fått växande it-

kostnader p.g.a. av de kostnader investeringen av 1:1 har inneburit. Eleverna har redovisat att 

de utför mer ensamarbete med dator (Grönlund et al., 2014, s.9). Inga förändringar i 

betyg/resultat på nationella prov har påvisats (Grönlund et al., 2014, s.24). 

I en tidig studie visar Walker et al. (2000) att införandet av 1:1 i 13 skolor i U.S.A., att själva 

undervisningspraktiken förändras och blir mer konstruktivistisk (Rockman et al., 2000, s.65). 

I en studie gjord av Sana et al. (2013) finner de att universitetsstudenter som i ett simulerat 

klassrum multitaskade presterade sämre än studenter som inte multitaskade. Även de 

studenter som inte själva multitaskade men som satt bredvid en som gjorde det sänkte sina 

resultat jämfört med studenter som varken multitaskade eller satt bredvid en som gjorde det 

(Sana et al., 2013). I en observationsstudie gjord av Sovern (2013) observerades 

juridikstudenter under föreläsningar utifrån antalet studenter som använde datorn till annat än 

                                                 
12  http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zJrlbH_juaeo.kAHJ75NCnZrw 

13  http://unosuno.oru.se/course/about.php 
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vad som behövdes för undervisningen. Resultatet var att 58 % av studenterna använde datorn 

till annat än skolarbete under mer än hälften av föreläsningstiden. Om den gruppen som 

använde datorn till annat presterade sämre på kursen framgick inte av studien (Sovern, 2013). 

21st Century skills 

21st century skills är ett ramverk av färdigheter och kompetenser som är kan antas vara 

centrala för elever för att de ska fungera och verka i det framtida samhället. Dessa har sitt 

ursprung från U.S.A. Det finns en samstämmighet mellan amerikanska partier och 

organisationer involverade i skolfrågor i uppfattningen att det amerikanska skolsystemet 

misslyckas med att ge eleverna nödvändiga färdigheter och kunskaper för att kunna bidra till 

samhället. Utgångspunkt har varit att det amerikanska samhället genomgått ekonomiska 

förändringar där de ”nya” jobben kräver mer kunskaper samt att nya typer av arbeten skapas 

som skolan idag borde men inte kan förbereda eleverna för. Det finns ett flertal separata 

organisationer som har utvecklat egna versioner av 21st century skills. Den som är mest 

använd i amerikanska skolor är Partnership for 21st Century Learning (Hanover Research, 

2011, s.2-3). 

Partnership for 21st century learning har tre övergripande rubriker: Livs- och 

karriärsfärdigheter, innovationsfärdigheter och IKT-färdigheter. Inom innovationsfärdigheter 

finns tre underkategorier. Dessa är kreativitet och innovation, kritisk tänkande och 

problemlösning samt kommunikation och samarbete. 14 

I en OECD rapport (2010) menas att 21st century skills är något som är skapat för att eleverna 

lättare ska kunna delta i ett framtida samhälle. 21st century skills håller på att inkluderas i 

läroplaner i ett flertal länder. Tanken är att om människor som lever i kunskapssamhällen 

drivna av teknologi saknar dessa kompetenser så kommer dessa individer att få det svårare att 

vara aktiva samhällsmedborgare. De talar om en första och en andra digital klyfta. Den första 

digitala klyftan var tillgången till IKT. Den andra digitala klyftan är att kunna ta till sig 

viktiga kompetenser med hjälp av IKT. (OECD, 2010, s. 3) Enligt Hylén (2013) kommer 

PISA sannolikt ha med 21st century skills i sina mätningar (Hylén, 2013, s.31).  

I den nya gymnasieförordningen GY11 inkluderades entreprenöriellt lärande. I examensmålen 

för t.ex. samhällsprogrammet är delar av det entreprenöriella lärandet inkluderat. Det 

entreprenöriella lärandet GY11 kan jämställas med 21st century skills i Partnership for 21st 

century learnings tappning som kortfattat beskrivs ovan. Nedan kommer ett citat från 

examensmålen som tydligt visar hur GY11 formulerar att förmågor som eleverna ska 

införskaffa under sina gymnasieår härrör från det entreprenöriella lärandet.  

Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och 

förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. (Gy11, sid 50) 

Skolverket uttrycker att entreprenöriellt lärande handlar om att skolan ska utveckla ett antal av 

elevernas kompetenser som t.ex. ta initiativ, ansvar och kunna omsätta idéer till handling. 

Andra exempel på kompetenser är att de ska kunna fatta beslut, kommunicera  och samarbeta 

(Skolverket, 2010, s.3). Skolverkets begrepp entreprenöriellt lärande kan även liknas vid 

OECD:s  åtta nyckelkompetenser som består av kommunikation på modersmålet, 

kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande, digital kompetens, lära att lära, 

                                                 
14  http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf 
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social- och medborgerlig kompetens, initiativförmåga, företagande, kulturellt medvetenhet 

och kulturella uttrycksformer (European Commission, 2012, s.8).   
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel redovisas och motiveras planeringen, genomförandet, transkriptionen och 

analys av resultatet ifrån de deltagande observationer med efterföljande kvalitativa intervjuer 

som utförts i denna studie. Här avses att beskriva val av metoder, förförståelse och arbetets 

trovärdighet. Slutligen kommer ett resonemang kring uppsatsens validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och de etiska frågor som uppstått under arbetet.  

Metodval 

Det har inte gjorts några akademiska studier på datorspelet Democracy 3 med fokus på 

läroverktyg för lärande, därför kan denna studie betraktas som explorativ. Rosengren och 

Arvidsson (2002) beskriver en explorativ ansats som att forskaren söker kunskap kring ett 

outforskat fenomen. Genom att anta en explorativ ansats strävar forskaren efter att utforska, 

upptäcka och förstå ett fenomen (Rosengren och Arvidson, 2002, s.25). I denna uppsats 

studeras det specifika spelet Democracy 3 ur ett lärandeperspektiv och inte forskningsfältet 

spel och lärande.  

Malterud (2009) menar att i en explorativ studie är kvalitativa metoder att föredra eftersom 

förkunskaperna kring området och/eller frågeställningen är begränsade. Kvalitativa metoder 

förklarar inte fenomen utan ställer frågor som: Vad är? Vad betyder? Hur går det till? 

(Malterud, 2009, s.32). Kvalitativa metoder passar för att beskriva och analysera 

karaktärsdrag och egenskaper eller kvaliteter hos de fenomen som ska undersökas (Malterud, 

2009, s.29). Hartman (1998)  menar att det karakteristiska för kvalitativa undersökningar är 

att nå en förståelse för livsvärlden och en individ eller en grupp individer (Hartman, 1998, 

s.239).  

Jensen och Andersson (1995) delar upp de kvalitativa teorierna i två spår. Det 

meningstydande- och det meningsskapande spåret. Det meningstydande spåret härrör från 

Max Weber. Den utgår från att det har studerats hur människorna själv beskriver sina 

uppfattningar och handlingar. Teorin byggs på deras utsaga. Det meningsskapande spåret 

härrör från Émile Durkheim som menar att forskarna konstruerar sina begrepp inom teorin 

oberoende av individerna som studeras. Människorna kommer att agera på vissa sätt oavsett 

begreppens existens (Jensen och Andersson, 1995, s.7). Denna uppsats har en 

meningstydande utgångspunkt där informanternas uttryck är det som är grunden och det som 

styr analysen. 

De val av metoder som användes i denna uppsats har alltså utgått från den forskningstradition 

som finns inom det sociokulturella perspektivet. Det är enligt Svensson och Ahrne (2011) ett 

sätt att förstå kunskaper som om de uppstår genom samtal. (Svensson och Ahrne, 2011, s.32-

33). De kvalitativa metoderna är de mest lämpliga verktygen genom vilka forskaren kan tolka 

nyanser och skillnader mellan individer i analys av respondenternas samtal. I denna uppsats 

har en kvantitativ metod valts bort för att analysera datan även om det också hade varit 

intressant. Antagligen hade andra typer av resultat uppstått men dessa hypotetiska resultat 

kommer inte att diskuteras i detta arbete.  
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Sammanfattningsvis så utgår denna uppsats från kvalitativ metod och en kombination av två 

kvalitativa metoder för uppsatsarbetet är valda. De valda metoderna är deltagande 

observationer med efterföljande kvalitativa intervjuer.  

Hartman (1998) menar att den tydliga skillnaden mellan kvalitativa- och kvantitativa metoder 

är att inom de kvantitativa metoderna så söker forskaren efter den numeriska relationen 

mellan mätbara egenskaper. Forskaren avser att isolera egenskaper och finna kvantifierbara 

samband mellan dessa variabler. Inom de kvalitativa metoderna är inte forskaren ute efter en 

kvantifiering utan är mer intresserad av att nå en förståelse för den livsvärld människor har 

och hur de interagerar i den (Hartman, 1998, s.239). 

Deltagande observation 

Enligt Malterud (2009) är intervjuer och andra former av samtal egentligen indirekta 

beskrivningar av ett skeende. För att kunna komma närmare de interaktiva processerna utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv är olika former av observationer lämpliga (Malterud, 2009, 

s.145). Deltagande observation som metod beskriver Fangen (2005) som att forskaren 

befinner sig på fältet bland situationer som framstår som naturliga för dem som studeras. 

Ordet deltagande observation handlar då om sättet samla in information på. Det sker genom 

den komplexa balansakten i att vara bland människor, delta i deras interaktion samt studera 

och observera dem (Fangen, 2005, s.29). Syftet med metoden är att kunna beskriva vad 

människor säger och gör i kontexter som inte har konstruerats av forskaren (Fangen, 2005, 

s.33). Løkken et al. (1995) menar att kvalitativa observationer undersöker enskilda delar av 

observationer. De enskilda delarna ses då inte som lösryckta citat utan som en 

helhetsuppfattning. Under kvalitativa observationsstudier är det samspelet mellan människor 

som är intressant, inte de enskilda personerna i sig (Løkken et al., 1995, s.44).  

I insamlingen av datan har videokamera använts. Fangen (2005) anser inte att en videokamera 

som filmar studieobjekten utan att forskaren är närvarande kan räknas som deltagande 

observation. Det tillhör då ett psykologiskt experiment menar hon (Fangen, 2005, s.147). Till 

skillnad från Fangen (2005) menar Czarniawska (2011) att den metoden är en form av 

deltagande observation (Czarniawska, 2011, s.115). Även Malterud menar att en observation 

kan ske utan närvaro av någon som observerar utan genom endast en videoinspelning. Det 

kallas då för observation utan deltagande (Malterud, 2009, s.145). Informanterna blir 

informerade om att de kommer att observeras vilket då kan kallas för en öppen observation 

(Svensson och Ahrne, 2011, s.90). 

I insamlingen av data till detta arbete videofilmades informanterna i det klassrum som vi 

använt under den ordinarie samhällskunskapsundervisningen. Detta val gjordes för i 

förhoppningen att informanterna skulle uppleva spelsituationen som naturlig och lektionslik.  

Enligt Løkken et al. (1995) är en strukturerad observation när forskaren har klart för sig vad 

denne ska titta efter och vet vad som kommer att ske. I en ostrukturerad observation 

registreras observationen i stunden och observationen kan inte planeras i förväg (Løkken et 

al., 1995, s.43). 

I den här studien används en kombination av strukturerad- och ostrukturerad observation. Att 

vissa elever i par ska spela Democracy 3 under en viss tid är strukturerat och förutbestämt 

men själva spelet och vad de talar om under spelets gång är inte förutbestämt. 
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Goffman (1956) använder begreppen främre regionen och bakre regionen för att hjälpa oss att 

förstå att vi presenterar oss på olika sätt beroende på var vi är. Den främre regionen som är 

själva scenen där vi är medvetna om att andra ser oss. Då anpassar vi oss till t.ex. de normer 

som finns. I de bakre regionerna är vi mer för själva och där kan vi agera mer avslappnat och 

kan vara oss själva (Goffman, 1956, s.12-16). Med avstamp ur detta resonemang är 

observationerna som ingår i denna undersökning filmade med kamera utan andra närvarande 

vid observationstillfället utom informanterna-. Vid transkriberingen av det inspelade 

materialet ter det sig som om alla informanter, utom en, bortsåg från att de filmades. En av 

informanterna fortsatte dock under spelets gång att tala till uppsatsförfattaren via kameran. 

Det fanns även enstaka situationer då informanterna benämnde uppsatsförfattarens vid namn 

under spelet och visade då att de relaterade till denne som lärare och kan där ha anpassat sitt 

beteende med anledning av det. 

Løkken et al. (1995) menar att en deltagande observationsstudie bör ske under en längre tid, 

en varaktighet (Løkken et al., 1995, s.46-47). Observationerna i denna studie har inte skett 

under en lång tid eftersom det då inte hade varit en skollik situation. För att kunna få den 

varaktigheten hade dessa elever kunnat följas upp en tid efter spelsituationen för att se om de 

inkluderade sina tankar kring samhället i deras vardag. Det hade då blivit en annan typ av 

studie och sannolikt genererat andra resultat. 

En fördel med att använda sig av deltagande observation är att kunna ta del av kunskap om en 

aktivitet genom primärkällan när det händer och genom det få en större förståelse och 

tolkning av den observerade aktiviteten (Fangen, 2005, s.32). Sapsford och Jupp (2006) tar 

upp nackdelar med deltagande observationer. Det är att informanterna som observeras 

medvetet eller omedvetet ändrar sitt beteende på grund av observationen. En annan nackdel är 

att den som gör och tolkar observationen filtrerar skeendet genom analys av datan och 

presentationen av resultatet (Sapsford och Jupp, 2006, s.59). 

Kvalitativ intervju 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är en intervju en utsaga som gäller för just den 

stunden och är sammanlänkad med hur den som utfört intervjun eller analyserar datan efter 

intervjun uppfattar intervjusituationen och även sammanlänkad med ämnet för intervjun. Den 

säger alltså ingenting utanför denna situation (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011, s.37). 

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla 

mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. 

(Kvale och Brinkmann, 2014, s.17)  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att studenter oftast väljer intervjun som metod 

utan att riktigt förstå vad som krävs för att en forskningsintervju ska vara fruktbar. En 

forskningsintervju kräver planering, genomförande, transkription och analys. Dessa moment 

kräver i sin tur tillräckliga kunskaper och färdigheter (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011, 

s.36-37).  

När en intervju genomförs om ett ämne som forskaren inte har stor kännedom om är det 

viktigt att inte göra intervjuguiden för detaljerad menar Malterud (2009). Det är viktigt att 

lyssna på informanten och anpassa intervjun och inte följa intervjuguiden för detaljerat 

(Malterud, 2009, s.127). Fördelen med en kvalitativ intervju som är halvstrukturerade till 

skillnad från en standardiserad intervju är att forskaren kan anpassa vilka frågor som 

användas, vilken ordning de ska ställas och valet av eventuella följdfrågor i relation till den 
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stämning som finns vid intervjutillfället och de svar som erhålles (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne, 2011, s.40).  

I denna uppsats används benämningen informanter istället för respondenter med stöd av 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011). De menar att informanten svarar på frågor som 

kommer ur hens kultur eller sociala miljö medan respondenten mer reagerar på intervjuarens 

frågor (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011, s.49).  

Intervju som metod har många fördelar. Några av dem är att informanterna har en möjlighet 

att förmedla ett större djup av sina åsikter och upplevelser. En svaghet är att det är svårt för 

intervjuaren att veta informantens avsikter med sina svar och hur svaren ska tolkas (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011, s.56-57). 

Beskrivning av intervjuguiden 

Intervjuerna hade som mål att söka efter tecken på förståelse av begrepp och samband mellan 

skeenden som informanterna tränat på under spelande av Democracy 3. Intervjuerna tar sin 

utgångspunkt från informanternas erfarenheter i spelet. Därefter ställs frågor till dem om den 

verklighet vi lever i, där samma begrepp och samband existerar. Intervjuerna är 

semistrukturerade. En semistrukturerad intervjuguide är enligt Patel och Davidsson (2011) att 

en lista görs på områden som ska behandlas under intervjun men intervjuaren ska låta 

informanten styra intervjun åt ett delvis annat håll om det utvecklar sig så (Patel och 

Davidson, 2011). Motivet till att en semistrukturerad intervjuguide användes var att det fanns 

några tydliga saker som uppsatsen ville undersöka vid själva intervjutillfället. Samtidigt var 

avsikten att ge informanten en möjlighet att diskutera andra perspektiv på Democracy 3 som 

eventuellt kunde framkomma under intervjuerna. Under datainsamlingsdelen har 

intervjuguiden betraktats som ett levande dokument. Det kan hända att intervjuguiden 

utvecklas under processen. Trost (2010) menar att en intervjuguide ska bestå av de 

frågeområden som ska behandlas men ordningen som frågorna ställs är sekundär. Det är 

viktigare att intervjuaren anpassar sig till informantens naturliga röda tråd. Därför blir det 

viktigt att intervjuaren kan intervjuguiden utantill (Trost, 2010). Intervjuguiden som använts i 

detta arbete presenteras i Bilaga 4.  

Förförståelse 

Thomsson påtalar vikten att forskaren vid kvalitativa undersökningar är medveten om sin 

förförståelse och även redovisa den i sitt arbete. Förförståelse kan inkludera fördomar om ett 

visst område eller tankar och åsikter om saker och påverkar forskaren så att denne har en 

tendens att tolka sitt material på ett förhand bestämt sätt. Det är förstås inte vetenskapligt eller 

önskvärt. Utbildning, kön, yrke, erfarenheter i livet är exempel på vad som kan påverka 

förförståelsen. Thomsson uppmuntrar till att läsa mycket litteratur och prata med människor 

som har andra tankar och erfarenheter för att minska risken att bli låst i sin analys utifrån sin 

förförståelse. Därför menar hon att det finns fördelar med att inte arbeta ensam med forskning 

av den här typen av kvalitativ metod eftersom det kan göra att ens förförståelse påverkar 

resultatet mer (Thomsson, 2010, s.47-51). 

Eftersom allt det som kan påverka en studies resultat bör vara känt och ska redovisas för 

transparensens skull följer här en stycke kring förförståelse och de faktorer som sannolikt 

påverkat detta arbete. Ambitionen är att presentera den eventuella bias som finns och vad som 

har uppmärksammats särskilt i analysen av materialet. Denna uppsats författare är positivt 
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inställd till teknologi. Utöver det även medlem av skolans teknikgrupp med uppdrag att över 

möjligheter med nya tekniska hjälpmedel i undervisningen och har varit med om att driva 

igenom implementeringen av 1:1 på skolan. Ihop med en lärarkollega har uppsatsförfattaren 

föreläst på skolkonferenser för teknik och lärande kring hur Democracy 3 kan användas inom 

samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet. Skolan där studien ägt rum har en 

skolledning som är uttalat positiv till spel och som önskar att dessa används i undervisningen. 

Det finns därför skäl att anta att de gärna ser att studien visar att datorspel i undervisning är 

bra för elevernas lärande. De åtta informanterna är elever på samma skolan och det finns skäl 

att anta att den relation elever och läraren fått till varandra under denna tid påverkat studien då 

tankar har formats kring både person, betyg och kunskapsnivå inom ämnet.  

Urval 

Denna undersökning är gjord på en gymnasieskola som ligger i Stockholmsområdet och är en 

friskola. Eleverna som är informanter i denna undersökning går första året på gymnasiet och 

går i samma klass. Skolan och klassen är inte utförligt beskrivna av skäl som redovisas under 

etiska aspekter.  

Urvalet av informanter i denna undersökning gjordes genom ett bekvämlighetsurval i 

kombination med en viss randomisering. En förfrågan skickades ut till samtliga 

samhällskunskapselever (se Bilaga 3) med en förfrågan om intresse fanns att delta. Enligt 

Bryman (2001) så är fördelen med ett bekvämlighetsurval, till skillnad från ett slumpmässigt 

urval, att det är mer kostnadseffektivt och mindre tidskrävande (Bryman, 2001, s.114). Patton 

(1990) menar däremot att det är en urvalsmetod som ska undvikas (Patton, 1990, s.180). En 

svaghet med att använda ett bekvämlighetsurval är att urvalsmetoden är tendentiös. 

Hypotetiska orsaker till att eleverna deltog i studien och som eventuellt kan ha påverkat 

studiens resultat negativt är att de elever som valde att delta antingen kan ha tyckt att det är 

kul att spela Democracy 3 och ville spela det mer. De kan även ha uppfattat att det kunde ha 

en positiv påverkan på deras betyg i samhällskunskap.  

Inom kvalitativ metod är det inte tydligt uttalat hur många informanter som kan behövas för 

att få ett bra resultat. Det uttrycker Malterud (2009) så här:  

Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta. (Malterud, 2009, s.97) 

Detta arbete är en studentuppsats som ska skrivas på en begränsad tid och det finns ingen 

annan känd lärare som använder eller har använt Democracy 3 i undervisningen. Uppsatsen 

hade en explorativ ingång och därför kan urvalets förfaringssätt, samt mängden av 

informanter adekvat.  

Genomförande 

Ett brev med en förfrågan om deltagande sändes ut till samtliga elever i den klass som 

uppsatsförfattaren undervisade i samhällskunskap. Två personer svarade på förfrågan och 

ville delta. Några dagar senare genomfördes det första observationstillfället med efterföljande 

halvstrukturerad intervju med dem. Ytterligare sex personer svarade efter en tid att de ville 

delta i studien. De lottades in i par. Orsaken till lottningen är en ambition att minska på biasen 

av bekvämlighetsurvalet. Hade de själva fått välja spelpartner förelåg en risk att de valt en 

som de trodde tänkte i samma banor som dem själva.    
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Förberedelser inför varje undersökningstillfälle 

Informanterna uppmanades att ta med en egen bärbar dator som skulle användas för att 

anteckna sina egna beslut på till undersökningstillfället. Informanterna fick även veta att de 

först skulle spela Democracy 3 i cirka en timme och därefter delta i en kortare gruppintervju.  

Strax innan själva speltillfället togs en bärbar dator fram som hade Democracy 3 installerat 

samt en programvara som spelande in vad som hände på skärmen när eleverna spelade (Open 

Broadcaster Software användes). Sedan riggades en digital videokamera upp på cirka två 

meters avstånd från platsen informanterna skulle spela. Avståndet valdes för att linsen skulle 

kunna fånga upp spelarnas ansikten samt att kamerans mikrofon kunde fånga upp ljudet med 

bra ljudkvalitet. Ett dokument skapades som informanterna skulle skriva i. Detta dokument 

delades med bägge informanter genom Google Drive så att de hade möjlighet att skriva i det 

samtidigt samt att det skulle vara möjligt att läsas efteråt (Dokumentet finns som bilaga 1). 

Innan intervjun togs den digitala ljudinspelaren fram och testades att den fungerade innan den 

användes i den uppföljande gruppintervjun.  

Undersökningstillfället 

Informanterna fick först en snabb introduktion till Democracy 3 för att de skulle bli påminda 

om spelet som de hade spelat i tre lektioner tidigare på terminen. De fick även möjlighet att 

ställa frågor om det var något de undrade över när det gällde det praktiska i att spela 

Democracy 3. Instruktionerna de fick inför spelandet var tidslängden på spelet och att de 

skulle anteckna och motivera sina beslut. De skulle även introducera tre reformer under 

spelets gång samt motivera även dessa beslut. Därefter påmindes de om brevet de fått 

angående deltagandet och tillfrågades på nytt om de fortfarande ville delta, se bilaga 3. De 

fick information om vad det ungefärliga syftet med studien var. Att undersökningen handlade 

om hur de spelar Democracy 3 och samtalar med varandra om sina beslut i spelet. De blev 

även informerade på nytt om att de skulle bli intervjuade efter cirka en timmes spel. De fick 

information på nytt att de skulle anonymiseras i uppsatsen och att de skulle få ett exemplar av 

uppsatsen när den blir klar, ifall de så önskade. Informanterna blev tillfrågade om de ville 

fortsätta med studien efter att de emottagit denna information och samtliga ville fortsätta. De 

fick slutligen information att de när som helst under studien kunde avsluta deltagandet om de 

kände sig obekväma med situationen på något sätt. De fick också information om att de i så 

fall inte behövde motivera avhoppet. Ingen valde att avbryta studien.  

Denna del av studien filmades med en videokamera. Kameran registrerade interaktionen 

mellan eleverna, deras kroppsspråk och vad de sa till varandra. En programvara registrerade 

det som skedde på skärmen eftersom en videokamera inte kan registrera det på ett bra sätt. 

Endast informanterna närvarade i klassrummet under spelet. När de hade spelat klart fick de 

en kortare rast. Efter rasten genomfördes en kvalitativ intervju som även den spelades in.  

De spelade en modd som gör det möjligt att spela Sverige. Tre av grupperna spelade i cirka en 

timme och den fjärde gruppen spelade lite längre, de spelade cirka 90 minuter. De antecknade 

sina beslut de tog i spelet. När de hade spelat klart avslutades filmningen och de fick en 

kortare paus. Efter det så genomfördes en kvalitativ parintervju med semistrukturerade frågor 

som pågick i cirka 20 minuter.  

Under själva intervjutillfället gjordes anteckningar på papper. På papperet fanns ett antal 

frågor kunde ställas. Pennans funktion var mest för att ha koll på frågorna under intervjuns 
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gång. Detta för att inte tappa fokus i intervjun och som rekommenderas av (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011, s.52). Intervjun spelades även in digitalt vilket informanterna 

hade gett samtycke till.  

Intervjun spelades in på en digitalbandspelare, vilket Kvale och Brinkmann (2014) 

rekommenderar eftersom då kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun (Kvale och Brinkmann, 2014, s.218). 

Beskrivning av Democracy 3 

Democracy 3 är ett datorspel som är utvecklat av Cliff Harris. Spelet tillhör kategorin 

simulatorspel, se tidigare diskussion. Spelet är ett solospel där spelaren träder in i rollen som 

statsminister för en stat. Spelaren kan välja vilket stat denne vill spela.  

Samtliga stater som finns att välja finns i verkligheten. Det finns en modd15  att spela Sverige 

vilket har använts i denna studie för att det skulle bli mer verklighetsnära för eleverna. 

Spelaren ska administrera staten genom att ta beslut som ofta är ekonomiskt inriktade samt 

introducera olika reformer. Ett exempel på en förändring är att öka antalet poliser i samhället. 

Ett exempel på en reform är att spelaren väljer att introducera en skatt för snabbmat. Varje 

drag simulerar ett kvartal och varje drag har spelaren ett antal arbetspoäng som ger en viss 

begränsning av hur många beslut spelaren kan ta under ett visst drag. Vissa beslut kräver fler 

arbetspoäng än andra. Stora beslut tar flera kvartal före de blir genomförda. När samtliga 

beslut tagits för ett visst kvartal avslutas draget. Efter det får spelaren feedback om situationen 

gällande ekonomin, säkerheten, opinionsläget och en rapport från ”riksdagen”. Denna 

information kan spelaren själv välja att läsa eller inte. Oftast får spelaren sedan en politisk 

sakfråga att ta ställning till. Frågorna besvaras med ja eller nej. De politiska sakfrågorna är 

skapade så de är relevanta för den specifika staten som spelas. Sedan påbörjas nästa drag och 

nya beslut tas.  

I spelet finns det väljargrupper som reagerar på spelarens beslut. Väljargrupperna kan bli mer 

positiva eller mer negativa till spelaren beroende på vilka beslut spelaren tar. När spelaren ska 

ta olika beslut kan de på förhand se hur vissa väljargrupper kommer att reagera på beslutet. 

Spelarens popularitet hos olika väljargrupper påverkar spelarens ställning när det drar ihop sig 

till val. I spelet finns det två partier, det partier som du själv spelar samt partiet som är i 

opposition (som datorns AI spelar). Det sker ett val efter x antal drag (antal drag till val beror 

på vilken stat du spelar). Spelet använder sig av den längd av mandatperiod som den specifika 

staten har i verkligheten. Den som då vunnit valet får spela vidare till nästa val och så vidare.  

Det finns även möjligheter att förändra sitt kabinett genom att avskeda och anställa nya 

ministrar. Du får löpande information om statens inkomster, utgifter och statsskulden. Om 

spelaren tar kraftigt avvikande beslut från vad väljarna i den staten förväntas acceptera kan 

spelaren bli avsatt mitt i mandatperioden.  

 

                                                 
15 Det är när en spelare skapar ett tillägg till spelet och gör det sedan tillgängligt för andra spelare av 

spelet. 
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Figur 2. Överblick över spelplanen 

Ovan bild visar spelplanen. Varje cirkel är en indikator i samhället. De röda cirklarna är 

problemen som finns i staten. Åtgärdas dessa problem ändras cirklarna från röda till blå. De 

vita cirklarna är indikatorer som spelaren kan manipulera. I mitten syns de väljargrupper som 

finns i spelet och hur deras inställning är till den som spelar.   

 

 

Figur 3. Indikator för säkerhetstjänsten 
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Ovan bild visar indikatorn säkerhetstjänsten. Förs muspekaren över denna cirkel så visas 

denna bild. Bilden ovan visar att säkerhetstjänsten minskar den organiserade brottsligheten 

samt att den sänker den vanliga brottsligheten. Det framgår även att patrioterna blir mer 

positivt inställda medan liberalerna blir mer negativt inställda till en stark säkerhetstjänst. 

Democracy 3 i den vanliga undervisningen 

Democracy 3 användes på lektionstid under samma termin som informanterna deltog i 

studien. Undersökningen som redovisas i detta arbete genomfördes efter att eleverna i klassen 

hade i sin samhällskunskapsundervisning blivit introducerade för Democracy 3. För att läsa en 

mer utvecklad beskrivning av hur Democracy 3 användes i undervisningen läs då bilaga 5.  

Materialbearbetning 

När undersökningen var klar kom momentet att bearbeta det insamlade materialet. Första 

steget var att transkribera de deltagande observationerna med efterföljande intervjuer. 

Därefter lästes allt transkriberat material flera gånger för att lära känna materialet. Med 

utgångspunkt i uppsatsens frågeställning och det valda sociokulturella perspektivet, 

kategoriserades sedan in materialet som sedan blev uppsatsens resultat. Denna process 

beskrivs nedan.  

Den första frågeställningen hittades induktivt under själva arbetet med transkriptionen av 

intervjuerna och elevernas spelande av Democracy 3. Då upptäcktes diskrepans mellan vad 

informanterna svarade i intervjun och vad som gick att utläsa i transkriptionen av elevernas 

spelande av Democracy 3. Medan den andra frågeställningen var deduktiv men att 

kategorierna av lärande organiserades efter att transkriptionen av elevernas spelande var 

genomförd.  

 

Transkribering 

Enligt Malterud (2009) handlar den kvalitativa forskningsprocessen om att översätta 

verkligheten till text från observation eller intervjuer (Malterud, 2009, s.77). Efter att 

intervjuer eller observationer är genomförda behöver materialet göras om till text för att 

kunna analyseras. Det beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som en avgörande process i 

arbetet. Eftersom det talade ordet skiljer sig från skriftspråket kommer det göra att forskaren 

måste besluta hur denna transkription ska utföras. Själva transkriptionen blir då en hybrid som 

varken är ett korrekt talspråk eller skriftspråk (Kvale och Brinkmann, 2014, s.217-218). 

Mishler (1991) menar att ingen typ av transkription är en objektiv representation av samtalet 

utan de är alla olika former konstruktioner av verklighet (Mishler, 1991, s.271). Malterud 

(2009) säger att den transkriberade texten bara är en text och inte verkligheten. Rådatan är den 

faktiska händelsen och efter det försvinner eller förvanskas datan, först i själva observationen 

och sedan vid transkriberingen (Malterud, 2009, s.77).  

Eriksson och Ahrne (2011) nämner att det är en fördel om forskaren själv transkriberar 

eftersom denne då lär känna sitt material (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2011, s.54).  

Innan transkriberingen kan påbörjas är det ett antal beslut som måste tas. Besluten kommer att 

påverka resultatet men det är svårt att på förhand avgöra hur de kommer att göra det. Frågor 
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som kan forskaren ställs inför är exempelvis hur ordagrant ska informanternas svar tecknas 

ned. Hur ska upprepningar, talpauser och dess längd, betoningar i intonationen och 

emotionella uttryck som skratt och suckar och övrigt kroppsspråk hanteras. Kvale och 

Brinkmann (2014) ger inga direkta anvisningar hur detta ska göras utan menar att forskarens 

mål med utskriften får styra (Kvale och Brinkmann, 2014, s.221-222). Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att det att det är mycket viktigt att forskaren beskriver den strategi som har 

funnits för transkriberingen (Kvale och Brinkmann, 2014, s.221). Vilket här avses att göra 

nedan.  

Strategier för transkribering 

Den deltagande observationen med efterföljande kvalitativa intervjuer sparades som digitala 

filer. Transkriberingen gjordes med hjälp av en programvara som heter Express Scribe. För att 

få ökad kvalitet på transkriptionen valdes först transkribera ett pars spelande och därefter 

övergå till att transkribera samma pars intervju. Det positiva med den metoden var att det blev 

lättare att lära känna informanternas röster och hur de talade vilket gjorde det lättare att 

uppfatta vad som sades.   

När ett uttalande är tolkat som en fråga så skrivs ett frågetecken ut. När det bedöms att 

personen påbörjar en mening så läggs en stor bokstav till. Detta är då en subjektiv bedömning.  

Även talspråk som informanterna använde transkriberades, här gjordes ingen anpassning till 

skriftspråket. Den transkriberade texten innehåller rättstavade ord blandat med talspråk som 

har stavats efter hur det låter (men med en anpassning åt det skriftliga språket). Detta gjordes 

för att minimera den egna tolkning som transkriberaren gör på materialet.  

Suckar, skratt och kroppsrörelser som går att uppfatta på inspelningen är exkluderade från 

materialet av tidsekonomiska skäl. Dock finns i denna uppsats en medvetenhet om att det 

hade kunnat innebära en intressant källa för ökad förståelse av informantens avsikt med en 

handling eller ge ökad chans till förståelse av en handling i analysen av deras handlingar. När 

informanterna spelade var det långa pauser och dessa pauser är inte mätta eller redovisade 

utan endast det de säger medan de spelar är det som har transkriberats. De valda 

begränsningarna i transkriberingsmetoden gjordes för att inte arbetet skulle bli för 

tidskrävande.  

 

Tema och kategorier 

Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver arbetet med analysen efter att allt material har 

transkriberats sker i tre steg. Inledningsvis varnar de för att risken att forskaren samlar in så 

mycket material att materialet blir svårt att överblicka. Första steget är att bli förtrogen med 

sitt material genom att läsa igenom det flera gånger och jobba med anteckningar i kanten av 

texten. De poängterar att det i en kvalitativ analys gäller att hitta olikheter snarare än likheter. 

I steg två börjar forskaren sortera materialet i kategorier som ofta är teman som dyker upp i 

materialet och som forskaren ofta inte varit medveten om innan materialet börjar bearbetas. 

Denna sortering bygger på någon form av kodning av materialet. När kodningen är gjord 

uppstår förhoppningsvis mönster. Dessa mönster ska forskaren vara uppmärksam på. Vissa 

mönster fångar forskaren upp och jobbar vidare med, medan andra får lämnas outforskade. 

Det mesta av materialet kommer inte att komma till användning men det är viktigt att det 
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slutgiltiga urvalet inte blir missvisande. Steg tre är då materialet reduceras till det som sedan 

läggs fram som resultat och där forskaren ska argumentera dess relevans till teorin (Rennstam 

och Wästerfors, 2011, s.194-202).  

Det första som gjordes var att läsa igenom de kvalitativa intervjuerna ett antal gånger och 

markera svar som skulle kunna vara intressanta, arbetet var ännu förutsättningslöst. I detta 

läge i processen hade uppsatsen en frågeställning som var att undersöka om gymnasieeleverna 

eventuellt visade några tecken på lärande och i så fall vad för typ av lärande. Utifrån den 

frågeställningen upptäcktes inte så mycket av intresse bland de transkriberade intervjuerna. 

Nästa steg innebar att analysera transkriberingen som bestod av elevparens spelande av 

Democracy 3. Även det lästes flera gånger förutsättningslöst och markerade i kanten sådant 

som kunde vara intressant. Detta gjordes för att få en känsla av arbetet. Därefter påbörjades att 

leta efter relevanta kategorier som sedan materialet kunde sorteras in i. Denna kodning skulle 

utgå från huvudfrågeställningen (Uppvisar gymnasieelever eventuellt några tecken på lärande 

när de spelar Democracy 3 och i så fall vilka?). Det går att hitta olika typer av lärande i detta 

material men här var utgångspunkterna att söka tecken på lärande genom den valda teorin och 

centrala begrepp som uppsatsen vilar på.  

Arbetet med att hitta kategorier av lärande resulterade i sex kategorier. De sex kategorier av 

lärande är: Samhällsanknytning, förståelse för väljargrupper, strategi/taktik, problemlösning, 

ytinlärning och djupinlärning. Det ämnar att redovisa om elevernas begreppsförståelse är på 

ett ytligt plan eller är på en djupare nivå.   

Det skulle kunna tolkas som om det sociokulturella perspektivet definierar Democracy 3 som 

den artefakt som möjliggör för eleven att genom en dialog, representera sina tankar kring 

samhället via deras inre tänkande. I dialogen kan då nya insikter den andra eleven yttrar 

approprieras och eleven internaliserar det. Den valda metoden kan tyvärr inte fånga 

internaliseringen eftersom den sker dolt för forskaren. Mot bakgrund av det ovan angivna 

resonemanget skapades sex kategorier av lärande som kan synliggöras i det transkriberade 

materialet. 

Kategorierna samhällsanknytning och förståelse av väljargrupper är relevanta som kategorier 

för att de är starkt kopplade till det centrala innehållet i kursen samhällskunskap 1b på 

gymnasiet. Förståelse för väljargrupper är det som hela spelet kretsar kring. Spelarnas beslut 

under spelets gång ger olika reaktioner från olika väljargrupper som i sin tur påverkar 

valutgången.  Om eleverna kan göra samhällsanknytning och visa förståelse för väljargrupper 

är det ett tecken på att eleverna kan transformera sina erfarenheter i Democracy 3 till 

samhället utanför. Två andra kategorierna kommer från 21st century skills16  som är 

presenterade tidigare under centrala begrepp. Det är färdigheter som anses kunna vara bra att 

ha i ett framtida samhälle och kan tränas upp i olika ämnen. Dessa kunskaper är inte 

ämnesspecifika. De sista två kategorierna kommer från Marton och Säljös (1976a och 1976b) 

teori kring hur elever väljer att lära sig kursmaterial på en djupare eller ytligare nivå vilket har 

redovisats i teoridelen.  

Efter att kategorierna var skapade kodades materialet in i dessa kategorier. De citat som finns 

med i resultatdelen är ett urval av funna exempel på dessa kategorier. Urvalet avser visa en 

bredd av materialet och olika typer av exempel samt innehålla exempel från alla fyra 

                                                 
16  http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.pdf 
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spelparen om det var möjligt. Under det arbetet noterades att ett av paren inte gjorde några 

samhällsanknytningar.  

 

Tillförlitlighetsfrågor 

Ett vetenskapligt arbetes värde är delvis beroende av om den enskilda forskaren kan påvisa 

trovärdighet i sin forskning, oavsett ämne och metodval (LeCompte och Goetz, 1982, s.31). 

Att konstatera en god validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning är svårt säger Larsson 

et al. (2005) eftersom forskare i en kvalitativ studie är både mätinstrumentet och tolkaren av 

resultatet (Larsson et al., 2005). Nedan beskrivs kort begreppen reliabilitet, generaliserbarhet 

och validitet samt diskutera dem i kontext av denna studie. I denna uppsats används 

LeCompte och Goetz (1982) beskrivningar av reliabilitet och validitet ur ett etnografiskt 

perspektiv. Anledningen till det är i uppsatsen användes deltagande observation som metod 

som i sig ingår i den etnografiska metodtraditionen blev det logiskt att utgå från Lecompte 

och Goetz då de i detta verk utgår från etnografiska metoder.  

Trovärdighet 

Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning inte bara i sin metod utan även hur 

dess trovärdighet diskuteras. Svensson och Ahrne (2011) pekar på tre punkter som gör en 

kvalitativ studie mer trovärdig. Det är transparens, metodtriangulering och att forskaren 

återkopplar till fältet. Transparens innebär att studien kan diskuteras och kritiseras. För att det 

ska kunna göras krävs att studien beskrivs noggrant i uppsatsen och självkritiskt 

förhållningssätt. Metodtriangulering är att använda minst två metoder som testar samma 

fenomen för att se om de ger liknande svar oberoende av använd metod. Återkoppling till 

fältet är att forskaren kommunicerar resultatet till studieobjekten som får ge sina synpunkter 

på det (Svensson och Ahrne, 2011, s.26-28). 

Detta arbete har haft ambitionen att vara transparent. Metodtriangulering är dock inte använt. 

Skälet är den begränsade tiden som har funnits för detta arbete. Samtliga informanter kommer 

att bjudas in att diskutera denna uppsats resultat efter att den framlagts för examination.  

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning ett visst resultat kan anses gälla för en hel  

grupp och även gälla andra grupper; alltså ifall att resultatet går att överföra till en 

allmängiltighet (Jacobsen et al., 2002, s.113). För att kunna hävda att ett resultat kan 

generaliseras då måste forskaren enligt LeCompte och Goetz (1982) ha ett urval som är 

obundet slumpmässigt från en stor population samt ha stor kontroll på ens variabler 

(LeCompte och Goetz, 1982, s.34).  

 

Ett forskningsresultat skapas vid en tidpunkt och frågan är om dess resultat kan uppstå i 

framtida situationer. Om problemställningen är det samma och det är samma verklighet som 

studeras ska resultatet vara det samma för att kunna räknas som generaliserbart. Vidare säger 

Jensen och Andersson (1995) att problemställningen för kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar skiljer sig åt vilket får till följd att olika typer av krav på generaliserbarhet 
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ställs för olika former av studier. Inom kvantitativ metod diskuteras ifall resultatet kan 

representera den befolkningsgrupp som undersökningens slutsatser dras på. Inom kvalitativa 

metoder är inte målet att göra den typen av generaliseringar (Jensen och Andersson, 1995). 

Thomsson (2010) menar att generaliserbarhet är ett begrepp som har sitt ursprung ur den 

positivistiska skolan. Det tar sin utgångspunkt från att med statistiska studier, med slumpvisa 

urval, kunna testa en teoris hållbarhet. Används däremot ett mer kunskapsteoretiskt synsätt 

handlar sanningen om att nå en god förståelse och inte bevisa något. Och därför menar 

Thomsson att generaliserbarhet blir ett missvisande kriterium när en kvalitativ ansats används 

(Thomsson, 2010, s.33-34). Patton (2005) menar att det inte går att generalisera till något 

annat än det som studerats (Patton, 2005). Det finns inga givna tekniker att mäta hur 

generaliserbar en studie är när en kvalitativ metod har använts. Men det betyder inte att frågan 

är ointressant. Ett sätt är att jämföra ett resultat är med studier av liknande art. Ett annat är att 

jämföra studier som är gjorda i andra miljöer men som liknar den studerade (Svensson och 

Ahrne, 2011, s.28-29).  

Med stöd av Thomsson har den valda kvalitativa metoden inte någon ambition att nå ett 

generaliserbart resultat. Avsikten med metoden är att söka förståelse för det undersökta 

materialet som visserligen skulle kunna vara generaliserbart. Det blir läsaren av uppsatsen 

som får bedöma uppsatsens giltighet och om resultatet kan användas för vidare forskning. 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en mätning är. God reliabilitet är när forskaren gör en 

observation eller mätning vid upprepade tillfällen och får samma resultat (Wedin och Sandell, 

1995, s.27). LeCompte och Goetz (1982) förklarar att i etnografiska studier finns två 

huvudtyper av reliabilitet, intern och extern reliabilitet. Intern reliabilitet är om andra forskare 

inom samma projekt skulle finna samma resultat genom att utgå från de instruktioner som 

finns redovisade för studien. Den externa reliabiliteten är om ett antal oberoende forskare 

skulle upptäcka samma fenomen i samma eller liknande situation (LeCompte och Goetz, 

1982, s.32). Dessa definitioner är utformade så att de är svåra att besvara, utan de kommer att 

diskuteras i denna uppsats.  

När det gäller den externa reliabiliteten så är det avhängigt vilken teori en annan eventuell  

forskare skulle ha utgått ifrån. Ett tänkbart teorival hade varit att utgå från t.ex. Piaget och då 

hade antagligen en annan metod valts och genom det hade sannolikt resultatet blivit 

annorlunda. Hade däremot denne eventuelle forskare valt samma teori och metod hade i alla 

fall möjligheten funnits att denne skulle komma fram till liknande resultat. Med tanke på att 

urvalet av informanter är mycket litet är det omöjligt och säga om det finns en intern 

reliabilitet. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att en deltagande observation där eleverna 

spelar ett datorspel och samtalar med varandra ger en öppen miljö för vilka beslut de tar samt 

vad de säger medan spelet i sig begränsar vilka val informanterna kan ta. De informanter som 

ingick i studien hade spelat spelet tidigare. Vissa av dessa informanter gav indikationer att de 

återanvände en strategi som de uppfattade var framgångsrik för att vinna spelet.  

När det gäller reliabilitet av transkriptioner så förordar Kvale och Brinkmann (2014) att två 

personer oberoende av varandra transkriberar materialet och gör sedan en kvantifierad 

jämförelse där forskaren tittar på vilka ord som skiljer sig i dessa två transkriptioner (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s.224-225). Det är något som Anderberg och Dahlberg (2007) menar 

ger  goda resultat av interbedömarreliabilitet vid standardiserade intervjuer (Anderberg och 
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Dahlberg, 2007). I detta arbete har inte det funnits utrymme att göra en kvantifierad 

reliabilitetskontroll vilket förstås gör att reliabiliteten för transkriptionen blir lägre.  

En strategi som valdes för att stärka reliabiliteten var att både spela in vad som hände på 

skärmen samt videofilma informanterna när de spelade Democracy 3. Detta gjordes för att 

öka precisionen av transkriptionen eftersom det då fanns två simultana inspelningar som vid 

enstaka tillfällen kunde korsköras för att förstå vad informanterna sade.  

Validitet 

Thomsson (2010) beskriver validitet inom tolkande undersökningar som att det handlar om 

ifall det fenomen som forskaren avser studera verkligen är studerat, samt även att resultaten 

tolkats på det sätt som de avsetts (Thomsson, 2010, s.31). Holme et al. (1997) menar att 

reliabiliteten är hur noggrant mätningarna utförs och bearbetningen av den efterföljande datan 

samt sambandet mellan frågeställningar och vad som mäts (Holme et al., 1997, s.163). 

Halvorsen (1992) resonerar kring en form av teoretisk validitet som innebär hur forskaren 

operationaliserar sina teoretiska begrepp i sin studie. Operationaliseringen precision påverkar 

om arbetet får en teoretisk validitet (Halvorsen, 1992, s.41-42). 

Malterud (2009) delar upp validitet i en inre validitet och en extern validitet. Intern validitet är 

om forskaren har använt relevanta begrepp för att studera det fenomen som denne undersöker. 

Extern validitet är beroende av den inre validiteten och handlar om ifall resultatet går att 

överföra i en annan kontext i en annan studie. (Malterud, 2009, s.22-23). 

Men Kvale och Brinkmann (2014) tar upp validitetsfrågor i samband med valet av 

transkriptionsmetod, de säger att olika transkriptionsstrategier passar till olika 

forskningsfrågor. Om fokus ligger på en språklig analys är ordagranna återgivningar viktiga 

att ha med och om det är en psykologisk tolkning som ska genomföras är pauser, 

upprepningar och tonlägen viktiga (Kvale och Brinkmann, 2014, s.227). 

Valet av av transkriptionsmetod för den deltagande observationen var att bevara 

informanternas talspråk för att upprätthålla det normala sättet för elever att kommunicera i en 

lärandesituation i ett klassrum. Denna metod stärker validiteten för att det är deras sätt att 

kommunicera som analyseras även om tolkningen i sig är svår med tanke på att den som 

analyserar inte är i samma ålder som informanten. I syfte att ytterligare stärka validiteten 

valdes att först transkribera ett pars spelande och därefter övergå till att transkribera samma 

pars intervju. I och med det förfarandet  blev informanternas röster identifierbara samt hur de 

talade vilket gjorde att det blev lättare att uppfatta vad som sades i observationerna och 

intervjuerna och genom det  höjdes kvalitén på datan vid transkriptionen.  

När det gäller den interna validiteten av uppsatsen är relevanta begrepp för lärande använda. 

Det är svårt att bedöma den externa validiteten. Hade denna undersökning gjorts på andra 

elever i samma ålder, på en annan skola och i en annan ort hade sannolikt resultatet blivit 

annorlunda. Den teoretiska validiteten ligger i om de sociokulturella begreppen är använda på 

ett korrekt sätt och tolkar det mot materialet på ett relevant sätt. Arbetet använder sig av de 

centrala begreppen i de sociokulturella begreppen vilket gör att det finns en teoretisk validitet.  
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Etiska aspekter 

Den här uppsatsen har utgått från de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) 

som bygger på fyra krav, individskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet är uppfyllt genom att eleverna har fått en digital förfrågan 

om att delta i studien. De som valde att delta fick även information om på plats vid 

genomförandet av studien. När det gäller samtyckeskravet så har det skickats ut ett digitalt 

meddelande där informanterna tillfrågades om de vill ingå i studien och de fick välja att svara 

eller inte på detta brev. Samtyckeskravet handlar delvis om att informanterna har rätt att 

avbryta en studie om de vill utan att det ska medföra negativa följder för dem. När själva 

studien skulle genomföras fick eleverna information om att de fick avbryta studien om det 

inte kändes rätt att fortsätta. Det får inte finnas några beroendeförhållanden mellan informant 

och forskare/uppsatsförfattare. I det här fallet finns det dock ett beroendeförhållande då 

uppsatsförfattaren undervisar och betygsätter informanterna vilket är ett uppenbart problem 

för studien. Informerat samtycke innebär bland annat att informanterna får kännedom om 

projektets syfte och även fördelar och nackdelar deltagandet kan få för dem. 

  

Det finns en medvetenhet om att det är en svaghet rent metodologiskt att informanterna är 

dennes elever. Det finns sannolikt konfirmationsbias där författarens elever och undervisning 

inte blir kritiskt belysta av denne själv. När det gäller urvalet av de informanter som ingår i 

undersökningen finns den största etiska konflikten. Det kan bli problematiskt för en lärare 

som använder sina egna elever som informanter i forskning. Även om informanterna ställer 

upp frivilligt i forskningen kan de av olika skäl känna sig tvingade att delta i studien eller så 

kan de ha en förhoppning om att deltagandet kunde påverka betygen i kursen de har med 

läraren positivt. Vad gäller denna uppsats finns inga indikationer på att så är fallet men det 

skulle kunna vara så. Det kan även vara så att informanterna, på en omedveten nivå, 

premierats för sin delaktighet i studien.  

I en studie som denna vet forskaren ofta inte på förhand exakt vad och hur observationen ska 

studeras och analyseras. Vilket då innebär att studieobjekten ej får fullständig information 

(Fangen, 2005, s.205). I denna studie valdes det bort att ge studieobjekten möjligheten att läsa 

transkriberingeringen av deras samtal samt intervjuer med stöd av Fangens (2005) 

rekommendationer. Det är för att ge forskaren ett tolkningsföreträde (Fangen, 2005, s.209). 

Fangen (2005) menar att forskaren inte ska offentliggöra data som kan avslöja en persons 

identitet som ingår i en studie. En uppsats är en offentlig handling vilket betyder att 

allmänheten har tillgång till texten och det finns då risk att läsaren känner igen en viss person. 

De vanliga metoderna för att säkra konfidentialiteten är att ändra personnamn, ortsnamn och 

andra data som kan avslöja en persons identitet. Forskaren ska ha som utgångspunkt att 

studieobjektet kommer att läsa arbetet och ska därför skriva om dem på ett ansvarsfullt sätt 

samt ge dem fullgod anonymisering (Fangen, 2005, s.210-211).  

I den här uppsatsen är skolan anonymiserad genom att den beskrivs kortfattat. Klassen är 

anonymiserad och studieobjekten har fingerade namn. Målet i den här uppsatsen är att 

studieobjektens klasskamrater inte ska kunna identifiera dem i texten. Det finns nedtecknat  

vilka som är med i studien men datan finns endast bevarad analogt.  

Løkken et al. (1995) menar att det inte finns någon anledning att spara konfidentiellt material 

längre än nödvändigt (Løkken et al., 1995, s.16). Medan Fangen (2005) rekommenderar att 
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material som t.ex. transkriptioner låses in, alternativt makuleras och uppmanar forskaren att 

inte lova studieobjekten en typ av konfidentiell behandling som forskaren inte kan leva upp 

till (Fangen, 2005, s.210-211). 

I filmupptagningarna som är gjorda under studien kan eleverna identifieras men det är endast 

den som analyserat materialet som sett dessa filmer. Filmerna är sparade på en digital plats 

oåtkomlig för andra och är lösenordsskyddad. Angående nyttjandekravet är det tydligt att 

resultatet från studien endast används i denna uppsats och kommer inte nyttjas i andra forum 

som material för varken privat eller kommersiellt bruk.  

En annan viktig forskningsetisk aspekt  är kontrollerbarhet vilket innebär att andra människor 

som t.ex. opponent eller annan intresserad ska kunna få tillgång till, i det här fallet, 

transkriptioner och videomaterial för att forskningsresultatet ska bli mer trovärdigt. Detta står 

i konflikt med anonymisering. Fangen menar att vid en deltagande observation är 

konfidentialiteten viktigare än kontrollerbarheten (Fangen, 2005, s.212). Transkriptioner 

kommer därför att finnas tillgängliga för den som begär dem men inte videoupptagningar eller 

skärminspelningen där finns större risk att studieobjektens identiteter röjs. 

Kvale och Brinkmann (2014) varnar för att citera studieobjekten med rent talspråk eftersom 

de kan uppfattas som mindre begåvade. Informanterna kan då känna sig utnyttjade för att de 

tycker att de uttrycker sig på ett dåligt sätt. De flesta av oss är inte medvetna om den stora 

skillnad som det är mellan skrivet språk och talspråk (Kvale och Brinkmann, 2014, s.228). 

Eftersom talspråk är den valda transkriberingsmetoden har en dialog med informanterna om 

transkribering genomförts. Informanterna blev förvarnade om att deras citat kommer att vara 

talspråksform och att det skiljer sig markant från skriftspråk. Eleverna blev förvånade när de 

fick se hur talspråk såg ut i text.  

Cliff Harris gav ett digitalt godkännande att publicera skärmdumpar av bilder från Democracy 

3 i denna uppsats.  
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Kapitel 4 Resultat  

Denna resultatdel har som mål att besvara uppsatsens två frågeställningar. Dessa är: 

1. Hur tolkar gymnasieeleverna simulatorn Democracy 3 när de använder läroverktyget? 

2. Uppvisar gymnasieeleverna eventuellt några tecken på lärande när de spelar Democracy 3 och i så fall vilka? 

 

I resultatdelen nedan presenteras paren med fyra förkortningar, AS, CM, LS och LO. 

Förkortningarna är de första bokstaven i informanternas förnamn. När eleverna citeras blir det 

endast en bokstav.17 

Först redovisas en beskrivning av hur de fyra olika paren spelade och tolkade Democracy 3. 

Efter det redovisas svaret på fråga ett och sedan fråga två. Fråga ett besvaras genom ett antal 

citat från de olika spelparen där sedan det görs kopplingar till forskningslitteratur. Fråga 2 har 

delats in ett antal kategorier. I metodkapitlet under rubriken materialbearbetning redovisas hur 

dessa kategorier konstruerades. För varje kategori finns citat från de olika elevparen. Efter 

citaten ges en kontextualisering av citaten. Dessa resultat kommer från transkriptioner från 

informanternas spelande av Democracy 3.  

En kortare beskrivning av de fyra parens spelande 

AS. Paret spelade efter reglerna för spelet och använde två strategier. De tillgodosåg 

väljargrupper och justerade sin ekonomi när de fick för höga utgifter. Paret gjorde inga 

samhällsanknytningar alls. De beslutade dragen gemensamt och samarbetade bra men 

diskuterade knappt alls inför sina beslut. Paret använde begrepp som: Vi tjänar pengar, vilket 

tyder på att de placerade in sig själva i spelet och såg sig själva som Sverige och inte som 

ledare av Sverige, vilket är ett typiskt speltänk. Paret prioriterade ekonomi och att tillgodose 

väljargrupper, men bedrev inte någon självständig politik. De reagerade i spelet utifrån hur det 

utvecklade sig.   

CM. Det här paret hade uppenbara samarbetssvårigheter och verkade inte trivas i varandras 

sällskap. I början av spelet går det tydligt att uppfatta en konflikt emellan dem, som dock 

tonades ned under spelets gång. Ett sätt för dem att hantera konflikten var att i flera lägen inte 

spela med inlevelse utan på ett oseriöst sätt. Dock valde de att inte fuska trots att en av dem 

berättade för den andra att hen visste hur detta kunde göras. Paret var extremt taktiska med 

enda avsikt att vinna valet. De tillgodosåg sina väljargrupper i första hand och problemen i 

samhället i andra hand. Paret sa uttryckligen att de såg spelet som 16 drag till nästa val och 

tog inget ansvar för skulder de ådrog sig under spelets gång. De löste ett av problemen i 

samhället under spelets gång men de uttryckte ingen insikt i samhällsproblemets art eller hur 

det kom sig att de löste det.   

LS. Detta par resonerade mycket kring samhällsproblem och lade in sina egna politiska 

värderingar i resonemangen kring hur spelets samhällsproblem skulle kunna lösas. De 

resonerade även kring hur det svenska samhället ser ut i verkligheten utanför spelet. Paret var 

medvetet om väljargruppernas betydelse i spelet och anpassade sin politik utifrån dem men 

inte lika tydligt eller ofta som de övriga paren i studien. Paret gör betydligt mer avancerade 

                                                 
17  Deras namn och förkortningar är fingerade 
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kopplingar till spelet och till politik i sina samtal med varandra än övriga par. De uttryckte 

glädje när de löste några av samhällsproblemen under spelets gång. När de var oense inför ett 

beslut så resonerade de tills de kom fram till ett gemensamt beslut. De uppvisade god 

samarbetsförmåga och de anpassade sig efter varandras vilja.  

LO. Paret började spelet med att resonera kring om de borde fokusera på problemen i 

samhället i första hand men valde ändå att istället anpassa sin politik utifrån att få med sig 

väljargrupperna under den större delen av spelets gång. Genomgående i spelet diskuterade de 

sina beslut endast kortfattat och kom överens utan längre diskussioner. De spelade för att 

vinna valet och använde redan tillägnade kunskaper från spelande av Democracy 3 innan  

studien. En av spelarna blandade engelska och svenska termer i kommunikationen med sin 

medspelare vilket denne inte reagerar över men som svarade tillbaka på svenska. Det är det 

enda paret som självmant tog beslutet att växla mellan vem som rent tekniskt satt vid 

tangentbordet under spelets gång.  

Hur tolkar elevparen Democracy 3? 

 

Under arbetet av skapandet av analyskategorier för elevers lärande gjordes en intressant 

observation att det fanns en viss diskrepans mellan vad informanterna uttryckte i de 

kvalitativa parintervjuerna med hur de agerade när de spelade Democracy 3. Vilket fick en 

effekt att en ny frågeställning skapades. I de kvalitativa intervjuerna uttryckte informanterna 

att Democracy 3 var mer en simulator än ett spel. Vilket går att utvisa i de två nedan citaten.  

M Alltså de flesta simulatorspelen är ju lika mycket som spel som simulator men det här mer fokus på 

simulator tycker jag och att det är mer som en handbok i politik än vad det är ett spel. 

Denna elev är då bekant med andra simulationsspel och menar då att Democracy 3 är en 

simulator där stort fokus ligger i att vara en simulator till skillnad från andra simulatorspel.  

L Själv tycker jag att den liknar verkligheten väldigt mycket eftersom i Democracy 3 så finns det så många 

faktorer som påverkar varandra och det är det som får en tänka på ett väldigt realistiskt sätt. På vad som är 

viktigt för landet och vad som kan påverka vad. 

Denna elev menar att spelet speglar verkligheten vilket får en effekt på spelaren att tänka på 

vad som är viktigt för landet och att spelaren lär sig vilka indikatorer som påverkar andra 

indikatorer.  

Nedan kommer några observationer från elevparens spelande som indirekt indikerar om de 

tolkar Democracy 3 som ett spel eller som en simulator i den situationen. 

Tre av de fyra paren tolkade Democracy 3 mer som ett spel och ett par tolkade det mer som en 

simulator där det fanns en vilja att lösa samhällets problem om möjligt, samt förändra 

samhället i en riktning som de själva stod för. Detta resultat redovisas nedan genom en 

beskrivning av hur de olika spelparen spelade Democracy 3.  

Elevparen tolkar Democracy 3 som spel 

AS 

S Precis.. Just det. De blir ju gladare men det är väldigt liten skillnad 

A Väldigt liten skillnad på allt 
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S Mmm… Det kan finns några andra, några oj 

A Man kan göra något åt det där med market mötena med något sådär 

S Ja det är något med tax 

A Mmm… Den tjänar vi jätte mycket 

S Mmmm 

A Så den borde nästan ha kvar 

S Man kanske skulle höja den lite 

A Ja. Det är en sådan som vi kanske måste kanske för att kunna tjäna pengar. Men man behöver inte höja så 

mycket.  

Här träder eleverna in i en vi roll. Det tyder på att en rollförskjutning har skett från att agera 

som statsminister till att själv vara aktören vilket är ett tecken på att de tolkar Democracy 3 

mer som ett spel.   

CM 

C Höjer tåg, höjer tågen. Folk måste älska oss. Oj det här det här gillade folk, work safety law implement va? 

M Men det kostar moneys 

C Det kostar bara 33 miljoner, men ingen inkomst på det. asså vi behöver inte bry oss om våra skulder 

ohörbart  

Detta exempel är komplext där de först sätter sig in i rollen att folket kommer att uppskatta 

dom för ett beslut de planerar att ta men sedan växlar över till ett speltänk där de inte tänker 

bry sig om sina skulder eftersom de vet att detta inte kommer hinna påverka deras möjlighet 

att vinna det uppkommande valet. Här sker alltså en omtolkning från simulator till spel av 

Democracy 3 på en mycket kort tid.   

C Du vet att det går bara att gå in documents save file 

M Hur går det med.. 

C Du vet att vi kan gå in på documents save file och så kan vi ändra på... Nä men det finns det finns man kan 

ändra på popularity till 100 procent.  

M Jag skriver det i draget...att vi gick in i spelfilen och ändra. 

C och typ pengar till 100% normal. Typ Edmund undrar hur vi gjorde så bra.  

Här har C hittat en strategi hur man kan ”fuska” i Democracy 3 och berättar det för C men de 

tar sedan ett beslut att inte göra det. Fuska är ett sätt att frångå de regler som finns i ett spel 

och blir då ett exempel hur de tolkar detta som ett spel.  

LO 

O För att majoriteten av befolkningen gillar det och det hjälper och shit det är 16 delay det gör vi inte 

L nä då är jag inte med, nej nej, ta bort den. bort med den.  

Här hittar de en reform som de uppfattar att många väljargrupper är positivt inställda till men 

när de sedan inser att de tar 4 år tills reformen blir introducerad blir den ointressant. Eftersom 

detta beslut inte gagnar deras möjlighet att vinna uppkommande val så väljer dem bort vilket 

är exempel hur de tolkar Democracy 3 mer som ett spel som man ska vinna.  
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Elevparen tolkar Democracy 3 som simulator 

LS 

L .....Ok först kan vi etablera problemen. 

S Vad är problemen? Right Vad är problemen? 

Det första LS gör när de startar upp spelet är att identifiera problemen i samhället som de 

sedan planerar att arbeta med. För att kunna lägga upp en långsiktig strategi måste de först 

titta på vilka problem de har före de lägger upp sin strategi. Här är ett exempel på att detta par 

väljer att tolka Democracy 3 som en simulator där det är samhällsproblem som ska lösas.  

L Aha ok 

S Här är reformerna som man ska satsa på liksom 

L Fast det finns jätte många då... 

S Ja men det är därför vi ska välja tre 

L Ja men... 

S Citizens tests 

L Det är rätt bra... 

S Import tariffs.. Eller hur... För det här dom.. 

L Ja just det... 

S Sen kan man ju välja.. för varje sån här 

L Invandring har varit ett problem i Sverige, typ.. vi har varit för snälla 

S Ja... Det är vad citizen tests är... 

L Ja exakt 

S Ja just det 

L Test välkommen in i landet typ 

Här är ett exempel hur L och S tolkar Democracy 3 som en simulator genom att inta rollen 

som makthavare för Sverige och laborerar med sina egna värderingar av den svenska 

invandringspolitiken som i tur påverkar deras val av reformer.  

Tecken på lärande 

Samhällsanknytning 

Denna kategori handlar om hur eleverna kopplar händelser i Democracy 3 med händelser i 

den verkliga världen.  

AS 

Här observeras det att detta par inte gör någon samhällsanknytning i spelet.  

CM 

M Vunnit 

C Nobelpriset, åhhh 

M Men det var ju igår.. 
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C Ja.. och nu har hon här vunnit det. 

M Ja ingen Edward Snowden. 

C Tittade du på?  

M Nä 

Vid det här tillfället vinner en svensk medborgare Nobelpriset i spelet. C växlar fort om och 

relaterar till det verkliga Nobelpriset och refererar till gårdagens nobelprisutdelning och säger 

vidare syrligt att det inte var någon Edvard Snowden som vann i alla fall. Här kan en tolkning 

göras att C tycker att Edvard Snowden borde vinna Nobels fredspris. Det kan ses som en 

kritik mot Nobelpriset.  C frågar även M om M har sett Nobelprisutdelningen men eftersom 

hen inte har gjort det avstannar diskussionen.  

C Typ plus 3 miljarder i skulder. Eu får bara betala av.. EU får betala av våra skulder 

M Det gör det ju inte... 

C Jo jo du ser att det börjar plana.. det gick upp där och sen plana av... även om det är på toppen som det 

planar av så.. När vi är färdiga kommer det vara typ här...  

I det här skedet av spelet inser C att de har mycket höga skulder. Hen refererar då till EU som 

inte är en aktör i spelet men nämner att de kommer nog gå in och betala av Sveriges skulder. 

Detta kan tolkas som att informanten gör en koppling till Greklands stora skulder och 

huruvida EU ska hjälpa dem vilket är i samtida medier för närvarande.  

C Ban animal testing..ban it eller hur? 

M Ja  

C Vi testar det på människor i stället. Ingen bryr sig om människor. 

Vid detta tillfälle ska de ta beslut om de ska tillåta djurförsök eller om de ska förbjuda det. De 

är ense om att förbjuda det. C reflekterar sedan att det inte finns någon stor debatt kring 

försök på människor och därför skulle de kunna göra även om det inte fanns något sådant 

alternativ vilket de var medvetna om.  

LO 

O Ok there have been calls for a law to increase the availability of information held on databases about 

citizens without their knowledge. These include the records held by private medical companies, insurance 

companies and debt collection agencies, as well as information held by government departments. ohörbart.. 

det blir svårare för folk för att ha koll på terrorister men vi har inte så mycket terrorister 

L Mmm 

O Ohörbart..Jag tycker vi inte gör det.. För det tillåter i princip att government kan spionera på alla 

L Mm det gillar inte jag.  

O Jag raderade min historik för en anledning.  

Vid denna tidpunkt ska de besluta i en sakpolitisk fråga om staten ska få kunna samla in 

information om sina medborgare utan att medborgarna vet om det. Deras beslut i spelet färgas 

av de egna åsikterna i frågan. Sedan gör O en koppling till hans beteende irl där hen raderar 

sin webbhistorik som en säkerhetsåtgärd. Här blir samhällskoppling deras värdering av 

övervakning samt O:s beteende för att undvika digital övervakning. 

LS 

L ... ahh det gröna är det dåliga. 
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S Precis. Det kommer människor till Sverige och vart ska vi bo...mmm  

L Ta bort dom där...så.... det är bra...  

S mmm ok så det här betyder att det här minskar migration.  

L mmm 

S Vad mer... Liberalismen blir jäkligt sura, etisk minoritet blir sur, turismen blir ganska låg. Då blir vi typ 

U.S.A. 2.0. Patrioterna blir... Ska vi satsa på patrioterna?... 

De resonerar om de ska förstärka gränspolisen och då gör S en analys att det skulle innebära 

att de skulle likna U.S.A.s gränsvaktspolitik. De gör alltså en koppling mellan deras beslut 

och till den aktuella debatten i U.S.A. om att de utökar gränspolisen mot Mexiko. 

S Inte det här en grej.... mmmm men vänta ett tag. Vaddå om vi trycker på implement så helt plötsligt så 

öppnar det massa kasinon i Sverige.  

L Ja typ... 

S Nä... Det här kommer att leda till arbetslöshet och grejer. Spelar alla sina pengar.  

L Vi har väl casinon i Sverige? 

S Vill du ha casinon i Sverige? 

L Vi har väl det? 

S Ja, jag vet inte men mer casinon. Det går att diskutera.  

I samband med att de funderar om de ska implementera en reform som innebär att casinon blir 

lagligt i Sverige så reflekterar de över vad de skulle få effekter i det svenska samhället utifrån 

att medborgare kommer att spela bort sina pengar. Sedan resonerar de kring om det finns eller 

inte finns casinon i Sverige. Det finns casinon i Sverige men spelet verkar inte vara medvetet  

om det, vilket gör spelarna något förvirrade.  

L Ok frågan, vad är det..land mine ban ohörbart..Fyra pengar om vi tillåter det.  

S Death no... Sverige ska ju vara ett neutralt land.  

L Vi gör väl vapen till typ alla länder. Ahh vi gör säkert landminor till alla länder också. Vi förlorar massa 

jobb står det här...if you ban these weapons a handful of jobs that is the prize we should be happy to pay. Ja 

tycker vi säger nej.  

S Vi behöver jobb, ahh säger vi nej? 

L Ja om vi säger nej får vi jobb. För då tillåter vi folk att... 

S Ahh säger nej till lagen, så vi gör minor men vi har folk som gör minor som har jobb.  

L Ja 

S Det här känns bittert men visst.  

L Landmines.. tillät produktion av landminor.  

S Hurra för Sverige... 

De tvingas besluta om de ska tillåta tillverkning av landminor i Sverige. Inför sitt beslut så 

diskuterar LS den svenska neutraliteten samt att S är uttryckligen personligen emot landminor 

men att det genererar arbetstillfällen väger upp och de tar beslutet att tillåta produktion av 

landminor och S avslutar med en något uppgiven attityd till Sverige i spelet.  

 

Förståelse för väljargrupper 

Denna kategori handlar om elevernas förståelse av begreppet väljargrupper i Democracy 3. 
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AS 

A Vi skulle kunna göra bättre med så kallade toll roads. 

S Ja 

A Den är åt vänster, där ja...., nej det var inte den. Det kanske var nedanför. Jag vet inte. Det var någon av 

dem där i alla fall. Ja där. Man skulle kunna höja den.  

S Höja tullen. 

A Ska se... Kapitalisterna blir gladare. 

S Ja, något sånt där? 

A Ja det blir jätte bra. 

S Ja..... medium. Då har vi tretton poäng kvar.  

I den här situationen gör de ett taktiskt beslut att höja vägtullarna för att få ett större stöd hos 

kapitalisterna. De uppvisar förståelse för sambandet mellan ett beslut och dess konsekvens 

hos en väljargrupp. Det är verkligen inte självklart att kapitalisterna borde reagera på det sättet 

men det reagerar inte AS på vilket tyder på en ytlig förståelse eller att de bara bryr sig om att 

få ett väljarstöd från kapitalisterna.  

CM 

C Ehhh ska vi sänka lite capital gains tax.  

M Ahh då kommer de bli ännu gladare. 

C Alltså höginkomstskatt e det väl. 

M Ah ok men ... 

C Vi sänker den till 18 procent. 

M Det är sjukt mycket. 

C Ja men de blir glada. 

De anpassar sin politik för att tillgodose en specifik väljargrupp, ett taktiskt beslut. De är lite 

osäkra på begreppet och kontrollerar inte upp om de hade rätt. De trodde att de sänkte 

höginkomstskatten men sänkte i realiteten kapitalvinstskatten.  

LO 

O Är det att städa upp det eller vaddå? 

L Va? 

O Städa upp eller? 

L Nej vi lät dem göra de.. kanske trade unionist och parents kanske är ledsna men unemployment kommer 

åka upp ganska mycket där 

O Vi kan kolla... sätta på... sätt på parents läge 

I den här situationen tvingas de att välja mellan att antingen ta emot eller neka giftigt avfall 

från utlandet. De beslutar sig att ta emot det giftiga avfallet, vilket är ett taktiskt beslut för att 

minska på arbetslösheten. Beslutet tas utan någon större diskussion. De noterar hur de olika 

väljargrupperna reagerar på beslutet och senare försöker de göra något som gör dem mer 

populära bland gruppen föräldrar som blev missnöjda med att de beslutade att emot det giftiga 

avfallet. Ett ganska avancerat tänkande kring att anpassa sin politik efter väljargrupper. 



 

 

45 

Strategier/taktik1819 

Denna kategori handlar om hur eleverna använder sig av strategier eller taktik inom 

Democracy 3.  

AS 

A då blir de glada ändå men...Vad har vi på military spending? Ja.. Kostar inte så mycket pengar. 

S Nej....Ja patrioterna gillar ju det. Det är inte mycket. Det är inte mycket man behöver göra för att de ska 

gilla det här.  

A Nej 

AS kan applicera ett taktiskt tänkande där de uppfattar att de för en liten kostnad kan få ett 

ökat stöd av patrioterna. Däremot gör de inga reflektioner att detta beslut kan få andra 

väljargrupper att reagera negativt på samma beslut.  

CM 

C Alla hatar oss men du.. sista draget...De typ två sista dragen innan valet då sänker man alla skatter till noll 

procent. Alla älskar en.  

M Smart... sen blir det 90 % går det upp. 

C Ja 90 % när vi har vunnit valet ja. Hur många drag är det kvar? 10 drag... vi har bara gjort fem drag. Vilket 

drag är du på? Vi inför någon ny reform. Det gör folk glada. 

Detta är ganska tidigt i spelet och CM lägger upp en långsiktig strategi om att sänka skatterna 

när de börjar närma sig valet och att om de hade spelat vidare skulle de höja skatterna kraftigt 

för att få tillbaka väljarna de hade förlorat strax efter valet. De genomför sedan den första 

delen av strategin. Ett tydligt exempel på att de har lärt sig en strategi inom spelets regler och 

delvis något som politiker använder sig av i verkligheten.  

LO 

L Vad tycker du vi ska göra först? 

O Mmmm kanske få bort de röda då... 

L Mmm det är det vi brukar vanligtvis ehh. 

O Eller så kanske fokuserar vi på fler väljare ger oss. 

L Mm fler väljare är bra men men att ta bort röda kan ju göra så att nya gillar oss. 

 

Detta är det första detta par säger till varandra i deras spel. De börjar med att välja mellan två 

tänkbara strategier i spelet, lösa problem eller få väljarnas stöd. L menar att kanske räcker 

med att lösa problemen och genom det få olika väljargruppers stöd. I praktiken blir det 

outtalat att de bestämmer sig redan då för att anpassa sin politik för att få väljarnas stöd.  

 

O För att majoriteten av befolkningen gillar det och det hjälper och shit det är 16 delay det gör vi inte. 

L Nä då är jag inte med, nej nej, ta bort den. bort med den.  

                                                 
18  Det är långsiktigt planerande 

19  Det är kortsiktigt beslutsfattande 
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LO beslutar sig för att höja statligt byggande och de gör det som ett taktiskt beslut för de 

märker att majoriteten av befolkningen är positiva till detta. Men vid närmare efterforskning 

visar det sig att det är ett beslut som tar fyra år innan det aktiveras. De ändrar då beslutet av 

strategiska skäl eftersom det inte är bra för dem långsiktigt rent ekonomiskt.  

LS 

S Den globala ekonomin.... Det är kanske något vi vill satsa på eller? 

L På vad? 

S Eko.. Vår ekonomi? 

L Ja alltså.. Vi kommer behöva få pengar.. För vi betalar ju pengar för att göra folk glada sen behöver vi 

behöver vi göra folk sura för att få ett riktigt.  

De inser att deras initiala strategi, att inrikta sig på att lösa problemen i samhället, blir ett 

dilemma. Att lösa problem som hemlöshet och alkoholproblem kommer innebära att de 

behöver ta impopulära beslut. Detta blir ett exempel på hur deras tidiga strategiska beslut får 

konsekvenser mitt i spelomgången. Man kan då tolka att informanterna får uppleva känslan 

att tvingas genomföra beslut som många är negativa till vilket är vanligt inom politiken.  

Problemlösning 

Denna kategori handlar om hur eleverna hittar problemlösande metoder i Democracy 3 

AS 

A Reform 1. Vad för reform ska vi ta? 

S Ingen aning. Vad är en reform? 

A Reform vad väl det här med, det här va?  

S Jaha. jaha, den är ju röd, betyder det att den är kritisk då? 

A Nej jag tror inte man kan inte använda så där? 

S Vi ska välja en av dem och... 

I den här situationen löser de ett grundläggande problem. S har glömt vad begreppet reform är 

och A känner till och kommunicerar det till S.   

CM 

C Det är inte bra. Våra skulder är jättehöga.  

M Kolla där kommer ohörbart 

C Oj vi har gått upp, röster 15 procent enheter. Men ska vi köra det här med sales tax då rå? 

Mmmm höj skit.. 

C 50 % då 

M Vad heter det på svenska? Salu... 

C Salu...såld...Det heter väl...vad heter det sales tax. Skriv bara sales tax 

M Nej det gör jag inte. rätt ska vara rätt.  

C Googla... 
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De identifierar ett ekonomiskt problem och finner en lösning på problemet vilket är att höja 

momsen kraftigt. När de ska skriva ned sitt beslut visar det sig att de inte förstår riktigt vad 

sales tax betyder på svenska. De tar beslutet före de söker upp svaret på internet.  

LO 

L Toxic waste dump mummel unemployment måste vi nog fixa. 

O Mmm 

L (läser högt) A proposal has been put forward to construct a major toxic waste dump in our country. This 

facility will be very large, potentially creating many jobs in its construction, but there are concerns about its 

effect on the environment...  ohörbart... I would aloud, what do you think, we have a pretty big problem with 

toxic.. unemployment 

O Så det är mer jobb då eller? 

L Ja 

O Då kör vi på det.  

L Yes 

I början på detta drag noterar de att spelet kommunicerar med dem att det är hög arbetslöshet 

och L säger till O att de måste åtgärda det. Passande nog ställs de inför ett problem där de 

antingen ska godkänna eller avvisa förslaget att det skapas en tipp för giftigt avfall vilket 

kommer att skapa arbetstillfällen. Paret problematiserar inte vad det kan betyda att ha giftigt 

avfall utan är endast problemlösningsfokuserade och ser att det kommer att generera jobb och 

tar då beslutet att godkänna att det byggs en tipp för giftigt avfall.  

LS 

L Finns det inte ett ord för det? Awareness 

S Medvetna. det är ju medvetandet om alkohol. 

L Ja exakt men brukar man inte använda det på svenska på något sätt.  

S Awareness eh för att höja fasiken för att höja. 

L Awareness  

S Shit va dum 

L Ahh verkligen, vi kom verkligen igång.. uppmärksamhet 

S Ahh men typ.. ah men precis, höja uppmärksamheten för.. 

L Heter den...  

Eftersom de ska anteckna sina beslut i ett digitalt dokument samt motivera dem uppstår ibland 

språkliga problem. Här löser LS problemet genom att söka efter översättningen på internet.  

S Fast...Det är roligt för det är inte så mycket påverkar just det här 

L Ja exakt.  

S Men.. Det påverkar ändå jätte mycket. 

L Det är för att det finns inget som påverkar.  

S Ja just det. 

L Positivt så där. Om tar den.. Kommer du dit.  

Det är labour laws som förstör lite... För det är därför de strejkar också. 

S Aha ok... 
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L Va fan är det för skit... Vi kan inte bara ta bort och så slutar de och strejka. 

S Det är därför de strejkar typ... 

L För att tågen. 

S Precis... 

L Ironi. För om vi sänker lite på den nu. 

S Alltså sänker man... håller vi det i mitten, balanced.. Det är liksom.. 

L Vad händer då? 

S Allting 

L Productivity går inte upp.. jo den sänks.. det är bra. Kör, kör den i mitten då. Det är väl bra. 

S Balanced, då är det verkligen balanserat.  

I den här situationen framträder hur två olika indikatorer, tågstrejk och ej konkurrenskraftig 

ekonomi, påverkas av arbetsrätten och de tar då beslut att sänka den för att komma åt dessa 

två problemområden. Ett exempel på en mer komplex problemlösning.  

LS 

S Jag får inte dricka min sprit. 

L Ser du att allt blir lite bättre om liberalerna är med.  

S Jag fattar inte lite, ser de inte att det blir ett bra samhälle, av det. Starka begränsningar. 

L Hen mumlar och skriver på datorn.  

S Det är inte alls populärt, Äsch.  

L Varför gjorde vi det? 

S För att det är alkohol som.... nej just det... ehh alkohol. 

L Ville förbättra alkohol missbruket... 

S Ja precis det är en av de sakerna som ehh nu ska vi se.. 

I det här momentet reagerar LS på att de flesta väljargrupper reagerar negativt på det beslut de 

har tagit om att höja alkoholskatten. De uppfattar att de jobbar med att ta bort ett viktigt 

problem i samhället men trots det blir de mer impopulära av flera viktiga väljargrupper. Där 

visar LS ingen förståelse för att väljargrupperna utgår från sina egna intressen.  

Ytinlärning 

AS 

A Vi skulle kunna ta tourism ad campaign. 

S Mmm  

A Implement...income Där kan vi få in mer pengar....  

S Absolut 

S Eller ska jag höja den? 

A Dra den höger eller vänster. 

S Så där? 

A Nu blev det bra. 
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Här visar AS på en grundläggande förståelse för att en informationskampanj för turism kan 

generera inkomster för staten på lång sikt.  

CM 

C Biobränsle.. alltså sänker vi den till...höjer den... ska vi höjer den till högsta eller?  

M Det verkar vara det som alla gillar 

C Ja, ska vi det? 

M Vi höjer.  

C Ska vi köra på det för ingen blir ledsen, bara oil demand som...  

M Som sänks eftersom eftersom vi har allting blir bra. 

C Men oil...oila...  

M Oil demand sänks eftersom man inte behöver olja.  

C Vi kommer ändå inte behöva olja... Oljan kommer ändå ta slut så det kommer bli oljekris.  

Här beslutar de att göra en rejäl investering i biobränsle. M och C drar kopplingen till att 

efterfrågan på oljan kommer minska och sedan nyttjar de tidigare kunskaper om att oljan inte 

är en oändlig resurs och att den ändå kommer ta slut vilket ger en större tyngd till deras beslut. 

LO 

L Det beror på så här hur mycket capital man får. Det här är ganska hemskt. Ska vi byta han? 

O Ja. gör det 

L Skriv det... det är ett drag 

O Fyra  

L Ja 

O Ehh fire 

L Chancellor, chancellor 

O Ok  

L We hire nån med experience, experience, experience ohörbart 

O Ja det är bäst 

Här tar de ett självständigt beslut att kika på sin regering och identifierar att en av deras 

ministrar hade ganska lite erfarenhet och valde att sparka ministern för att istället hitta en med 

hög erfarenhet. Genom att de upptäckte denna möjlighet i spelet fick de veta att en minister 

kan ha tre olika karaktärsdrag, lojalitet, erfarenhet och effektivitet. De öppnade upp för ett 

utökat kunnande inom spelet och de valde att anställa en ny minister med mer erfarenhet för 

att det är viktigt enligt LO. Ytinlärningen ligger i att de endast relaterar till att erfarenhet är 

relevant här.  

LS 

S Vaddå.. folk kan öppna sina egna fängelser.  

L Ja typ.. Ja det är klart. Vem stoppar in dem där då?  

Här får LS information att det finns privata fängelser vilket spelarna inte verkar känna till 

sedan tidigare och genom det fick då ny kunskap om det. Men paret verkar inte förstå vilka 
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som skulle använda det privata fängelset vilket visar på en begränsning i förståelse av 

begreppet.  

Djupinlärning 

AS 

Hittar inga exempel på djupinlärning 

CM 

M Biobränsle... 

C Ska vi gå till nästa runda? 

M Var det biobränsle? 

C Ja... sen maximum, så alla kör på det nu. Alla bensinmackar går under.  

M För att.. 

C Förbättra miljön 

M Förbättra miljön 

C Miljöpartiet..  

Här diskuterar de med varandra medan M skriver ned varför de ska introducera biobränsle. 

Paret drar djupare slutsatser till vad deras beslut får för långsiktiga konsekvenser, nämligen att 

nämligen att bensinmackar kommer att gå under samt att deras förslag ligger i linje med 

Miljöpartiets åsikter.  

LO 

Hittar inga exempel på djupinlärning 

LS 

L Unemployment benefit.. den... 

S A precis den typ sitter där bara..  

L Vad är det här för? 

S Max 

L Hallå 

S Så nu.. nu får ni helst... Nu blir de nervösa.. Då får de inga pengar typ på ett tag.  

L Det är ett problem 

S Det är ju ett problem... Men om man bara sänker lite... 

L Men men.. det betyder ju att de som inte jobbar kommer bli hemlösa, istället för att jobba 

Här kommer de till en insikt att om arbetslöshetsersättningen minskas så ökar hemlösheten. 

Den insikten gjorde att de började fundera hur de kunde göra så fler fick jobb vilket i det 

långa loppet skulle lösa ett att deras grundproblem som var hemlöshet.  



 

 

51 

Analys av data/empiri  

Elevernas tolkning av Democracy 3 

Följande forskningsfråga besvarades genom en redovisning av ett antal citat från de olika 

elevparen. Avsikten med de utvalda citaten är att illustrera hur elevparen växlar mellan att 

tolka Democracy 3 som en simulator och ett spel under tiden de spelar Democracy 3. Utifrån 

dessa citat skapades ett förslag till en modell som ämnar illustrera hur tolkningen av 

Democracy 3 är central för hur eleverna beter sig i Democracy 3 och hur det i sin tur påverkar 

det potentiella lärandet. Tolkningen och tolkningsförändringen av Democracy 3 verkar ske 

utan att eleverna själva är medvetna om det.  

 

 

 

Figur 8. Pendlingsmodell över hur eleverna tolkar Democracy 320  

Modellen ovan ämnar att visualisera hur elevparen pendlar i sin tolkning av Democracy 3 

medan de spelar Democracy 3. När de tolkar Democracy 3 mer som ett spel förändras 

beteendet till ett mer målinriktat vinnarbeteende och det får konsekvenser för lärandet till mer 

av karaktären ytinlärning samt game literacy. Medan när elevparen däremot tolkar Democracy 

3 mer som en simulator använder eleverna ett mer lekfullt och utforskande angreppssätt som i 

sin tur öppnar upp för djupinlärning samt att den proximala inlärningszonen verkar inträffa 

oftare. 

När elevparen tolkar Democracy 3 mer som ett spel blir deras agerande mer strategiskt och 

taktiskt och då mot målet att vinna valet. Att vinna ett val är ett typiskt mål i ett spel vilket ger 

spelaren ett mål och motivation. Då får eleverna ett tydligt mål med sitt agerande i 

Democracy 3 men det får konsekvenser. Deras engagemang kring själva 

samhällssimulationen minskar och får en effekt att de inte problematiserar sina beslut på 

samma sätt. Det blir mer av en dikotom beslutsgång. Är detta beslut något som gynnar vår 

möjlighet att vinna valet eller inte? Trots det tar sig eleverna till sig samhällsbegrepp men då 

på ett mer ytligt plan. Samtidigt så drivs de av att vinna valet och ”tvingas” då att vara 

strategiska och taktiska. De strategiska och taktiska färdigheterna som de då visar kan tolkas 

som att de utvecklar färdigheter inom spelet och som i bästa fall kan dessa transformeras till 

allmänna färdigheter.   

När elevparen tolkar Democracy 3 mer som en simulator intar spelarna två olika typer av 

beteende, det ena är leken där de i träder sig rollen som statsminister och det andra beteendet 

                                                 
20 En större version av figuren finns i Bilaga 6. 
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är en mer utforskande agerande. Leken gör enligt Säljö (2000) att en omedveten mediering av 

kunskap sker. Leken kan även göra att eleverna går in mer i simulationen och det handlar inte 

bara om att vinna valet. När de använder en mer utforskande strategi så blir deras egna tankar 

och erfarenheter av samhället en del av spelandet. Ibland tar de beslut utefter hur de tycker det 

ska vara i samhället eller så jämför dom händelserna i Democracy 3 med hur det ser ut idag i 

det svenska samhället. När eleverna självmant relaterar den verkliga världen med vad som 

händer i Democracy 3 innebär det att eleven själv gör kopplingarna mellan den virtuella 

världen och den verkliga världen vilket Alexandersson et al. (2001) menar är lärarens 

viktigaste uppgift. Antagligen gör inte eleven samma kvalitativa kopplingar som en lärare kan 

göra men det är kopplingar som kommer från deras egna livsvärld.  

Dessa två beteenden uppmuntrar till dialog mellan eleverna och genom samtalet möjliggörs 

att eleverna inkorporerar samhällsbegreppen och får en djupare förståelse av dem. Om det 

finns skillnader av förståelse samhällsbegreppen  mellan eleverna i ett elevpar så verkar det 

öka chansen att den mer kunniga tar sig tiden att förklara för den andra eleven och genom det 

inträder den proximala inlärningszonen (Säljö, 2000).    

Tecken på lärande 

Samhällsanknytning 

För att samhällsanknytning ska kunna uppstå i den här lärsituationen i Democracy 3 krävs det 

att eleverna kan dekontextualisera sina erfarenheter och åsikter om samhället för att sedan 

spegla det med vad som händer i Democracy 3. Det är som om den verkliga världen och den 

simulerade världen möts och i mötet blir det ett sätt för eleven att synliggöra sina tidigare 

erfarenheter från samhället som den sedan kan ha som utgångspunkter för att ta beslut i 

Democracy 3. När eleverna tolkar Democracy 3 mer som simulation har de mer ett lekande 

beteende och det ökar chansen att de växlar sömlöst mellan att diskutera om verkligheten och 

vad som händer i Democracy 3 vilket i sin tur öppnar upp för mer samhällsanknytning. 

Väljargrupper 

Genom det sätt Democracy 3 är konstruerat så  ”tvingar” sig spelet på denna kunskap genom 

att spelarna måste anpassa sig till olika väljargrupper för att kunna vinna de kommande valet. 

För att elevparen ska förstå och kunna anpassa sig till väljargrupper i Democracy 3 verkar de 

inte behöva göra någon dekontextualisering utan de reagerar på ett adekvat sätt till den 

information som artefakten (Democracy 3) ger dem. Här uppvisar alla elevparen en förståelse 

för väljargupper men kvalitén skiljer sig mellan paren. Där det ofta är så att de förhåller sig 

hur endast ett fåtal väljargrupper reagerar till den förändringen de vill genomföra. Vid ett 

flertal tillfällen nöjer sig eleverna med anpassa sin politik så att de blir mer populära av vissa 

väljare men saknar motivation att sätta sig in i det politiska beslut de tar. 

Strategi/taktik 

Spelets komplexitet gör att eleverna ställs inför många val och beslut vilket tvingar dem till en 

medvetenhet och samtidigt till att hitta strategier/taktiker för hur de ska hantera situationen. 

Men sedan hjälper det att det finns ett politiskt val som hägrar vilket gör att eleverna har ett 

tydligt mål som de vill uppnå. Om det är spelet som lär dom att skapa strategier/taktiker eller 
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om det är spelet som uppmuntrar dom att använda sig av strategier/taktiker kan inte denna 

studie svara på. 

Problemlösning 

Democracy 3 är så konstruerat att samhället har ett antal  tydliga (rödmarkerade) problem när 

spelet börjar. Det är egentligen bara ett av de fyra paren som medvetet valde att försöka lösa 

dessa problem. Genom att spela Democracy 3 så uppstår nya situationer som är 

problembaserade så konstruktionen av spelet uppmuntrar spelarna att träna sina förmågor i 

problemlösning. Det är tydligt att en lärsituation skapas när eleverna samtalar med varandra 

när de ska ta ett taktiskt eller strategiskt beslut. I den här kategorin finns flera exempel på att 

eleverna kommer in i den proximala utvecklingszonen. Det kan vara så att den ena eleven 

förstår problemet lite mer än den andra och hjälper då den andra så de bägge förstår problemet 

lika bra för att sedan se om de kan lösa problemet. Det är alltså i problemformuleringen där 

den proximala utvecklingszonen sker. Detta sker mycket subtilt i deras samtal med varandra. 

Ytinlärning/djupinlärning  

Både på en ytinlärningsnivå och djupinlärningsnivå så är att dekontextualisering sker av 

eleverna  för att en eventuell appropiering ska komma till. Det är tydligt att för att mer 

djupinlärning ska ske är det en fördel om eleverna tolkar Democracy 3 som en simulator för 

då går de mer in i lekande och prövande roll som ger upphov till ta sig tiden att prata med 

varandra en längre tid och kan genom samtalet få en fördjupad förståelse av mer komplexa 

relationer mellan indikatorer i simulatorn Democracy 3. 

Övergripande analys 

Democracy 3 representerar en idé om den kollektiva kunskapen om politik och att de 

individuella eleverna agerar i den kollektiva kunskapen utifrån sina förutsättningar. Genom 

det medierar den digitala artefakten Democracy 3 potentiella insikter om samhället. Elevparen 

interagerar med varandra för att kunna ta beslut. För att kunna interagera med varandra 

utbyter de sina individuella kunskaper och sina personliga erfarenheter av samhället vilket i 

sin tur påverkar elevparens beslut. Simulatorn svarar och presenterar en ”ny” situation för 

spelarna och så vidare. På detta sätt kan spelets ses som om det sker en kommunikation 

genom spelets språk till elevernas inre tänkande många som i sin tur kommunicerar tillbaka 

till spelet. I denna dialog eller spelets sociala praktik kan lärande uppstå.  

Säljö (Säljö, 2000, s.18) pratar om vikten av att förstå kontexten kring den text som läses. I 

några fall tar eleverna politiska beslut utan att förstå kontexten. Spelet kommunicerar med 

spelarna på engelska vilket gör att det blir en del spill där eleverna missuppfattar begreppen. 

Orsaken till att de gör det är att de eventuellt inte behärskar engelska på den nivå som krävs 

för spelet och att eleverna drivs av att komma vidare i spelet samt inte motiverade att ta den 

tid att översätta och förstå ord. En svaghet med Democracy 3 att att man i princip kan ta 

beslut i spelet utan att förstå begreppen.  

Utifrån Säljös begrepp är Democracy 3 en tertiär artefakt som vill representera samhället. I de 

kvalitativa intervjuerna säger informanterna att de ser simulationen som trovärdig men 

samtidigt förenklad. Med bakgrund av observationer gjorda i denna studie motsäger det som 

Juul (1999, s.54) säger att en datoriserad simulation endast representerar sig själv utan 
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informanterna upplever den som en representation av samhället men däremot så väljer de 

olika sätt att interagera med simulatorn. 

Democracy 3 är i grund och botten en simulation eftersom den digitalt representerar en 

verklighet, i det här fallet samhället och ger spelare en roll som problemlösare (se Hainey, 

2010, s.33 och Leemkuil et al., 2003, s.95). Democracy 3 har vissa element av spel i sig. Det 

tydligaste spelelementet är att spelaren ska försöka bli omvald vid nästa val. Det är visserligen 

bara ett delmål för det tar inte slut vid det valet. Så länge valen vinns så blir det nya val. Vid 

detta val får spelaren kvantitativ respons hur väl spelaren har presterat vilket är ett av Juuls 

(2005) kriterier för ett datorspel som har presenterats tidigare i denna uppsats. Detta lilla 

spelelement uppfattas som väldigt betydelsefullt för hur de olika spelarna väljer att interagera 

i Democracy 3. Resultaten av studien visar att alla paren identifierar spelelementet i 

Democracy 3. Detta påverkar parens spelande på ett tydligt sätt men paren skiljer sig åt när 

det gäller hur stor del av den spelade tiden som spelarna kodar Democracy 3 som simulator 

alternativt datorspel. I situationer när eleverna tolkar Democracy 3 som ett datorspel blir 

lärandet som Alexandersson et al. (2001) säger att barnen uppnår mest kunskaper om 

programmets inneboende struktur för att kunna uppnå spelmålet. Det får då implikationer till 

ett begränsat potentiellt lärande med fokus på dessa förmågor, strategier/taktik, 

problemlösning, förståelse för väljargrupper och ytinlärning av samhällsbegreppen. Denna 

studie kan inte säga något om ifall dessa kunskaper sedan kan reproduceras utanför 

Democracy 3. När paren tolkar Democracy 3 som en simulator breddas det potentiella 

lärandet till även samhällsanknytning och djupinlärning av samhällsbegreppen. Tre av de fyra 

paren spelar Democracy 3 mer som ett datorspel där de spelar taktiskt för att vinna valet och 

ett av paren spelar Democracy 3 mer som en simulator och bedriver en mer självständig 

politik i simulatorn. Democracy 3 är så konstruerat att spelarna ställs inför ett omedvetet val 

hur de ska kommunicera med artefakten (som ett spel eller simulering) Democracy 3 som kan 

pendla under en spelomgång. Tolkningen av Democracy 3 kan liknas vid Säljö och Martons 

(1976b) resultat som visade att beroende på hur testet var konstruerat så påverkade det 

elevernas inre och yttre motivation (Marton och Säljö, 1976b). I denna studie av Democracy 3  

finns indikationer som pekar på att spelmomentet att bli omvald lockar eleven att vilja vinna 

spelet och det får en effekt att eleverna agerar med yttre motivation vilket gör att ingen 

djupinlärning sker. Ett resultat av studien är att om djupinlärning ska ske är om spelaren 

istället använder leken som metod, upptäcka och testa sig fram samt lämna leken för att 

reflektera på deras beslut i den verkliga världen.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 

Det centrala resultatet av denna studie är att elevparen varierar sin tolkning av Democracy 3. 

Elevparen pendlar mellan att de tolkar Democracy 3 som ett spel till en simulator. Hur 

eleverna tolkar Democracy 3 verkar påverka deras potentiella lärande. Om det sker ett utökat 

lärande verkar det som att det kan ske om ett elevpar tolkar Democracy 3 mer som en 

simulator och genom det använder de mer djupinlärnings strategier. Men om det är tolkningen 

av Democracy 3 som är den oberoende variabeln kan inte denna typ av studie besvara.   

För att koppla uppsatsens resultat med tidigare forskning visade Johansson (2000) i sina 

observationer av barn som spelar spel att deras tolkning av spelet påverkas starkt av den 

omgivning de har som i det här fallet var det andra barn men att de även har möjlighet att byta 

tolkningsposition under spelets gång som i sin tur kan jämföras med lekens olika faser 

(Johansson, 2000, s.115-119). Det går även att koppla elevernas lekande beteende i 

Democracy 3 till Säljös (2000) resonemang kring att en oavsiktlig mediering sker genom 

leken (Säljö, 2000., s.66). Studien visade att ett av de fyra elevparen gjorde ingen 

samhällsanknytning genom att spela Democracy 3 vilket förstärker Alexandersson et al 

(2001) påstående att lärarens roll är att hjälpa eleverna att göra kopplingar mellan den 

virtuella världen med den verkliga världen eftersom alla elever ännu inte har inkorporerat 

dessa förmågor. 

De elevparet som som tolkade Democracy 3 mer som en simulator använde en mer 

utforskande strategi i sitt spelande vilket stöder med Martens, Gulikers och Bastianes (2004) 

tidigare resultat som visade att studenter som arbetade i en e-learnings miljö och drevs av en 

inre motivation i relation till de som hade en extern motivation använde en mer utforskande 

strategi.  

Betydelse  

Betydelsen för denna uppsats är delvis akademisk och det finns behov att forska vidare för att 

bättre förstå hur elevernas tolkning av Democracy 3 eller liknande simulator går till.  Men 

även gå vidare med att studera vilka mekanismer som ligger bakom att eleverna lär sig 

begreppen på en ytlig nivå eller mer djupare nivå när de spelar Democracy 3. Att förstå sig på 

dessa två saker kräver studier i större format. Uppsatsens resultat skulle kunna vara värdefullt 

för lärare som planerar att i framtiden använda Democracy 3 eller liknande simulatorer i sin 

undervisning. Lärarna bör då tänka på hur de planera sin undervisning i samband med att 

Democracy 3 eller liknande används så att så många elever som möjligt tolkar spelet mer som 

en simulator och hittar vägar för att de ska ta till sig samhällsbegreppen med djupinlärning.  

Reflektion över forskningsprocessen 

Den första forskningsfrågan som var hur eleverna tolkade Democracy 3, som simulator eller 

spel, konstruerades på en induktivt sätt. Om arbetet hade haft den frågeställningen från början 

hade forskningsdesignen sett annorlunda ut och hade då antagligen resultatet fått ett djupare 
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svar. Nu blir det resultatet mer som ett embryo till vidare studier. Denna frågeställning lades 

till tack vare att två metoder för att samla in data användes. I de kvalitativa intervjuerna så 

uttryckte informanterna att de såg Democracy 3 som en simulator men i observationerna så 

blev det tydligt att beteendet i Democracy 3 skiljde sig från deras muntliga uttalande i den 

kvalitativa intervjun. Detta visar att det är bra att använda sig av mer än en metod för att inte 

förledas till det man tror att det stämmer. I det här fallet tror jag inte att informanterna ljög 

utan snarare att ens attityder och handlingar stämmer inte alltid överens. I detta fall kan det 

vara så att de ville formulera för mig att de tolkar Democracy 3 som en simulator för att 

glädja mig men när man spelar Democracy 3 är man närmare sig själv. Alltså fångades denna 

intressanta diskrepans just genom att två olika metoder användes. 

Ett svårt moment i arbetet var kategoriseringen av elevernas ytinlärning och djupinlärning. 

Eftersom elevparen självständigt beslutade vilka drag de skulle genomföra i spelet och vad de 

valde att diskutera med varandra om. Det fick till sin följd att det var svårt att hitta samma 

begrepp och ordval för fenomen med samma innebörd bland elevparen. 

Under transkriberingen av intervjuerna uppdagades det att intervjuaren talade så mycket under 

intervjun att informanterna inte kom till tals i önskad grad. Informanterna hade just spelat en 

längre tid och visade en viss ovilja att delta i den efterföljande intervjun. Ett beslut gjordes 

och det var att intervjua dem i de par som hade spelat ihop vilket var praktiskt samt höjde 

validiteten. Men i två av intervjuerna så blev det en obalans i vad de två informanterna som 

utgjorde paret sa och det hade kunnat kompenserats om informanterna  hade intervjuats 

separat.  

Ibland när det var svårt att uppfatta vad som sades under spelet kunde istället höra vad som 

sades genom att titta på skärminspelningen. Om det trots det inte kunde uppfatta vad som 

sades skrevs ”ohörbart” i transkriptionen. Ljudet på inspelningen var tillfredsställande men 

hade behövt vara bättre för att kunna uppfatta allt som sades.  

För att på ett bättre sätt fånga det som ska nedtecknas i transkriberingen skulle det vara bra 

om det fanns en teknik som filmar med kamera när de spelar samtidigt med en film som gör 

det möjligt att se vad som sker på skärmen utan ljud. Vid transkription bör sedan dessa två 

filmer synkas och visas samtidigt. Då skulle det vara möjligt att fånga mer precist vad som 

sägs under spelandet. Det skulle även bli lättare att analysera det i kombination med vad som 

sker i spelet. Det hade varit intressant att även inkludera kroppsspråket i själva 

transkriptionen. Detta kunde ha tillfört en förbättrad kvalité och genom det tolkat in elevernas 

användande av ironi samt deras icke-verbala kommunikation med varandra. 

En svaghet med studien är att den inte undersöker den process som lärande ofta sker på. Den 

undersöker inte hur förståelsen för begreppen såg ut före och efter de hade spelat. Den gör ett 

nedslag när eleverna spelar Democracy 3. Om någon ska göra någon liknande undersökning 

rekommenderas nedslag före och efter.  

Nya frågor/vidare forskning 

Det mest intressanta resultatet i den här uppsatsen är att eleverna pendlar i sin tolkning av 

Democracy 3 mellan att det är ett datorspel och en simulator. En möjlig framtida studie skulle 

kunna vara en aktionsstudie där olika undervisningsupplägg testas i syfte att undersöka om det 

finns arbetssätt som påverkar eleverna i en riktning mot att tolka Democracy 3 mer som en 

simulator för att på så sätt nå ett utvidgat lärande.  
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En annan typ av studie är att undersöka hur själva pendlingen går till i praktiken kopplat till 

det vad är det som gör att olika elever väljer att spela Democracy 3 mer som ett spel eller som 

simulator.  
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Bilaga 1: Dokumentet som 

eleverna fyllde i när de spelade i 
par 

Vilka två spelade? 

Spelare 1: 

Spelare 2: 

Er grundstrategi är att ni ska försöka vinna nästa val. 

Ni ska introducera minst tre reformer under spelets gång (Glödlampan)  

 

 Vad är reformen? Varför skulle det bli bättre 

genom den reformen? 

 Reform 1   

 Reform 2   

 Reform 3   

 Reform 4   

 Reform 5   

 

 

 Vad gjorde vi? Varför gjorde vi det? Vilket beslut tog ni i 

slutet på draget och 

varför? 

 Drag 1    

 Drag 2    

 Drag 3    

 Drag 4    

 Drag 5    

 Drag 6    

 Drag 7    

 Drag 8    

 Drag 9    



 

 

64 

 Drag 10    

 Drag 11    

 Drag 12    

 Drag 13    

 Drag 14    

 Drag 15    

 Drag 16    

 

 

Om du behöver redovisa brev, dokument, enkät eller annat som blir klumpigt att hantera i den 

löpande texten.  
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Bilaga 2: Elevernas översättningar 
av indikatorer i Democracy 321

 

 English  Svenska 

 Abortion law  Abortlag 

 Adult education subsidies  Subvention till vuxenutbildning 

 Agriculture subsidies  Jordbruksstöd 

 Air travel  Flygresande 

 Airline tax  Flygplansskatt 

 Alcohol abuse  Alkoholmissbruk 

 Alcohol consumption  Alkoholkonsumtion 

 Alcohol law  Alkohol lag 

 Alcohol tax  Alkoholskatt 

 Armed Police  Beväpnad polis 

 Asthma epidemic  Astma epidemi  

 Border controls  Gränskontroller 

 Bus lanes  Bussfiler 

 Bus usage   Buss användning 

 Capital gains tax  Reavinstskatt 

 Car usage  Bil användning 

 Child benefit  Barnbidrag 

 Childcare provision  Barnomsorg 

 Clean energy subsidies  Subventioner till ren energi 

 CO2 emissions  Koldioxid Utsläpp 

 Community policing  Närpolisen 

 Consumer rights  Konsumenträttigheter 

 Corporation tax  Företagsskatt 

 Creationism vs evolution  Kreationism vs evolutionen 

 Crime  Brott 

                                                 
21  Detta är efter att ha blivit rättade 
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 Currency strength  Valutans styrka 

 Disability benefit  Bidrag för funktionsnedsättning  

 Economy  Ekonomin 

 Education  Utbildning 

 Energy Efficiency  Energi besparing 

 Equality  Jämlikhet 

 Food standard agency  Livsmedelsmyndigheten 

 Foreign aid  Utrikeshjälp 

 Foreign policy  Utrikespolitik 

 Foreign relations  Utrikesförbindelser 

 Free school meals  Gratis skolmat 

 GDP  Bruttonationalprodukt (BNP) 

 Handgun laws  Vapenlag  

 Health  Hälsa 

 High earnings  Hög inkomsttagare 

 Homelessness  Hemlöshet 

 ID cards  ID kort 

 Immigration  Invandring 

 Income tax  Inkomstskatt 

 Intelligence services  Underrättelsetjänst 

 International trade  Internationell handel  

 Jury trial  Juryrättegång 

 Labor laws  Arbetsrätt 

 Law and order  Lag och ordning 

 Legal aid  Rättshjälp  

 Legal drug consumption  Laglig droganvändning  

 Maternity leave  Föräldraledighet 

 Microgeneration grants  Stöd till småskalig produktion 

 Middle earnings  Medelinkomsttagare 

 Military spending  Militära utgifter 

 Narcotics  Narkotika 
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 Oil demand  Efterfrågan på olja  

 Oil price  Oljepris 

 Oil supply  Oljeförsörjning 

 Organ donation  Organdonation 

 Petrol tax  Bensinskatt 

 Police force  Polisstyrka 

 Pollution controls  Miljökontroll 

 Poor earnings  Låginkomsttagare 

 Poverty  Fattigdom 

 Prisons  Fängelser  

 Private health care  Privat sjukvård 

 Private housing  Privata bostäder  

 Private pensions  Privata pensioner 

 Private schools  Privata skolor 

 Productivity  Produktivitet 

 Public services  Offentliga tjänster 

 Race discrimination act  Rasrelaterad diskriminering 

 Racial tension  Rasmotsättningar  

 Rail strike  Järnvägsstrejk 

 Rail subsidies  Järnvägssubventioner 

 Rail usage  Järnvägsanvändning 

 Recycling  Återvinning 

 Rent controls  Hyresreglering  

 Road building  Vägbyggande 

 Sales tax  Moms 

 Science funding  Vetenskap finansiering 

 School vouchers  Skolpeng 

 Slavery  Slaveri 

 Small business grants  Småföretagarstöd  

 State health services  Statlig sjukvård 

 State housing  Statliga bostäder 
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 State pensions  Statliga pensioner 

 State schools  Statliga skolor 

 Subsidized school buses  Subventionerade skolbussar 

 Tax  Skatt 

 Technology  Teknologi 

 Technology colleges  Tekniska högskolor 

 The environment  Miljön 

 Tobacco tax  Tobaksskatt  

 Tobacco usage  Tobaksanvändning 

 Toll roads  Vägtullar 

 Tourism  Turism 

 Traffic congestion  Trafikstockningar 

 Transport  Transporter 

 Uncompetitive economy  Icke konkurrenskraftig ekonomi 

 Unemployed benefit  Arbetslöshetsersättning 

 Unemployment  Arbetslöshet 

 University grants  Universitets anslag 

 Violent crime  Våldsamma brott 

 Wages  Löner 

 Welfare  Välfärd 

 Wire tapping  Avlyssning 

 Working week  Arbetsvecka 
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Bilaga 3: Brev till informanterna 

Hej, 

Jag skriver en uppsats på universitetet som handlar om hur elever använder Democracy 3 i 

undervisningen för att eventuellt kunna lära sig saker om samhället på ett nytt sätt. När man 

skriver en sådan uppsats behöver man undersöka när några elever spelar Democracy 3. Min 

undran är om du kan tänka dig att spela i par tillsammans med en klasskompis. Det kommer 

då att filmas för att jag ska kunna studera hur ni diskuterar era beslut. Det är endast jag som 

kommer se filmen och ni kommer vara helt anonymiserade i uppsatsen. Min fråga är, vill du 

delta? Jag tänkte att torsdagar eller fredagar efter er sista lektion skulle passa mig bra. Jag 

skulle bli väldigt glad om du kunde tänka dig att ställa upp. Om du av någon anledning inte 

känner dig bekväm i själva studien kan du när som helst lämna studien utan att behöva 

motivera det.  

 

Hör av dig om du är intresserad.  

 

Mvh 

 

Ed 
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Bilaga 4: Intervjuguide 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Program 

4. Klass 

5. Vilka simulatorspel har du spelat tidigare? 

6. Berätta lite om dem 

7. Kan du beskriva lite hur det gick i spelet som ni just har spelat 

8. På vilket sätt förändrade ni saker i samhället? (Ta med ett papper där elevens drag finns med) 

9. Förändrande ni saker i samhället för att vinna valet eller förändrade ni saker för att experimentera vad som 

hände eller förändrade ni saker i samhället utefter den politik ni själva tycker är bäst? 

10. Varför tror du att olika väljargrupper finns med i spelet? 

11. På vilket sätt anpassade ni politiken till väljargrupperna? 

12. Hur ser du på indikatorerna som påverkar varandra? Hur förstår man dem? 

13. Hur tog ni besluten? Var ni överens? 

14. Hur verkligt uppfattar du att spelet är? 

15. Man kan säga att ni gör manipulationer av verkligheten men vad lär man sig av det? 
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Bilaga 5. Democracy 3 i 

undervisningen 

Nedan beskrivs hur Democracy 3 användes i den ordinarie undervisningen för den klass som 

informanterna ingick i. Alltså är nedan beskrivning det som genomfördes under ett antal 

lektioner som informanterna närvarade på.  

Hur spelet användes i undervisningen 

När kursen började så informerades klassen att de skulle spela Democracy 3 i samband med 

ekonomiblocket.  

Lektion 1 (140 min) 

Eleverna fick förklaringar till grunderna i spelet som visades med en projektor. De 

instruerades i det centrala spelbrädet och de olika symbolerna som spelaren kan interagera 

med. Därefter fick eleverna installera spelet samt modifikationen för Sverige och översätta de 

engelska orden. Sedan instruerades klassen i hur själva spelet spelas. Sedan fick eleverna 

grundläggande instruktioner. Sedan fick eleverna instruktioner att leka att själva leka runt och 

testa genom att förändra indikatorer och introducera reformer. Detta gjorde eleverna 

resterande tiden av lektionen.  

Lektion 2 (140 min) 

Eleverna fick sedan en genomgång av indikatorn BNP samt hur BNP räknas ut på ett 

förenklat sätt. Sedan visades Democracy 3 med projektor och en diskussion fördes kring hur 

BNP påverkar andra indikatorer i spelet samt hur andra indikatorer påverkar BNP (detta 

framgår av bilden nedan).  
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Figur 4. BNP som begrepp 

Därefter introducerades de två indikatorerna statliga tågsubventioner och arbetsrätt. Som ni 

ser i bilden nedan är arbetsrätt och tågsubventioner två indikatorer som påverkar 

tågstrejkerna. Efter att de fått bekanta sig med indikatorerna och deras betydelse så gick vi 

tillbaka i spelet. Sedan fick eleverna en presentation av sambanden och efter det diskuterades 

hur dessa två indikationer skulle förändras för att eventuellt minska problemet med 

tågstrejker. Vi diskuterade även hur ett samhälle påverkas om det är ofta strejker i tågtrafiken. 

På de två bilderna nedan framgår indikatorerna tågsubventioner och arbetsrätt. Sedan delades 

klassen in i par som fick spela spelet ihop. Instruktionerna de fick var att spela Democracy 3 

och se om de kunde vinna kommande valet samt introducera fem policys. De skulle anteckna 

i ett digitalt dokument som det var möjligt att studera i efterhand (dokumentet finns som 

bilaga 1). I det dokumentet skulle eleverna motivera sina drag/beslut samt redovisa de policys 

de introducerat och motivera dem.   
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Figur 5. Tågstrejk 

 

Figur 6. Arbetsrätt 

Lektion 3 

Under denna lektion gicks det igenom vilken ideologi som moderaternas grundar sin politik 

på och det gavs även exempel på vad det kan innebära i praktiskt politik. De fick sedan arbeta 

med Moderaternas hemsida för att själva ta reda på deras politik. I spelet finns en ideologisk 

kompass som visar hur spelaren agerar utifrån hur spelet har tolkat olika beslut i en ideologisk 

skala. Den ideologiska kompassen är en fyrfältare med två dikotoma axlar, konservativ-liberal 

och socialistisk-kapitalistisk. Sedan gicks även igenom vad den ideologiska kartan betyder 
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och var moderaterna sannolikt skulle kunna anses ligga i kompassens fyrfältsmodell. Sedan 

skulle paren spela Democracy 3 igen och fick i uppdrag att ta politiska beslut som ligger i 

linje med Moderaternas ideologi och politik. Under tiden de spelade skulle de vara 

uppmärksamma på ifall deras beslut gjorde att de närmade sig den position som hade stakats 

ut som moderaternas ideologipunkt.22 Lektionen avslutades med att de fyllde i en digital 

utvärdering av Democracy 3. Genomgången av moderaternas politik och ideologi tog cirka 40 

minuter, de spelade Democracy 3 i 80 minuter och jobbade med den digitala utvärderingen i 

20 minuter.  

 

 

 

Figur 7. Ideologisk kompass 

 

 

 

                                                 
22  Detta var förstås inte en objektiv punkt utan det var en uppgift som handlade om att förstå praktiskt 

politik och ideologi genom Democracy 3. 
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Bilaga 6. Figur 8 
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