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Sammanfattning 
Bakgrund: Inom den svenska skolan har det, det senaste decenniet varit vanligt förekommande 
med olika former av 1-till-1 projekt; det vill säga en elev, en dator. Dessa projekt har införts med 
varierande resultat. Vid vissa av projekten har datorerna inkluderats väl i undervisningen för 
skapandet av digitala lärmiljöer, men vid andra projekt har datorn enbart blivit en ersättning till 
papper och penna och en form av google-maskin. Ett av de möjliga sätten att inkludera datorerna 
mer i undervisningen är genom att använda dem till datorspel i undervisningssyfte. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elevers argumentation kring den politiska 
ideologin liberalismen i samhällskunskapsundervisningen, påverkas av interaktionen med 
datorspelet Democracy 3.  

Metod: För att undersöka detta har ett fältexperiment genomförts med en experimentgrupp och en 
kontrollgrupp. Experimentgruppen delades in i mindre grupper och fick spela, argumentera och 
diskutera liberalismen utifrån datorspelet Democracy 3 i en undervisningssituation. 
Fältexperimentet är indelat i två åtskilda mätningar med en spelomgång (behandling) emellan för 
att kunna mäta effekten av gruppinteraktionerna på elevernas argumentation. Dessutom skrev 
eleverna loggböcker i sina grupper över spelomgången. Även klassrumsobservationer utfördes av 
lektionstillfällena. Mätningarna baseras på en skriftlig individuell uppgift som eleverna utför vid 
första mätningen, följt av spelomgången, för att efter detta ha möjligheten att reflektera och 
redigera texten från den första mätningen. Denna redigerade inlämning blir det andra mättillfället. 
Fältexperimentet inkluderande även en kontrollgrupp som utförde de båda mätningarna, men 
saknade spelomgången emellan. Den elevproducerade empirin analyserades genom kvantitativ 
och kvalitativ textanalys. 
 
Resultat: Undersökningen visar att eleverna från experimentgruppen förändrade sina 
beskrivningar och argumentation i relation till den liberalistiska tankefiguren vid det andra 
mättillfället. Dessa förändringar fanns i mindre grad i elevernas individuella inlämningar, jämfört 
med deras argumentation i grupperna utifrån loggböckerna från spelomgången. I kontrollgruppen 
skedde enbart mindre förändringar i form av korrekturläsning, samt funderingar över om den 
liberalistiska utopin i verkligheten är genomförbar.  
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Inledning 

Den svenska skolan är bäst i världen på att dela ut datorer till eleverna, men sämst på att använda 
dem på ett pedagogiskt sätt enligt en rapport från Digitaliseringskommissionen (Jelmini & 
Brandel, 2014). De olika 1-till-1 projekten, vilket innebär en elev en dator, har både medfört 
positiva och negativa konsekvenser. Att eleverna har tillgång till all världens information och olika 
digitala lärmiljöer anses vara de huvudsakliga positiva fördelarna med datorer i skolan. Tyvärr 
finns det också negativa konsekvenser med datorer i skolan som till exempel en ökad stressnivå 
hos eleverna. Detta beror på att merparten av eleverna även använder skoldatorn på fritiden, vilket 
i sin tur innebär att de sällan blir helt avkopplade från skolarbetet (Fleischer 2013). En ytterligare 
problematik skulle kunna vara distraktionerna som datorer presenterar för eleverna i klassrummet. 
Om eleven har att välja mellan en föreläsning i ett skolämne eller till exempel en valfri annan, 
sysselsättning på datorn är det naturligt att det finns en frestelse att istället för skolarbete välja 
underhållning. Den huvudsakliga problematiken runt datorer i skolan är att de digitala 
lärmiljöernas möjligheter inte tas till vara på i tillräcklig stor utsträckning. Datorerna riskerar då 
endast att bli en ersättning för papper och penna, samt används som google-maskiner (Jelmini & 
Brandel, 2014). 

Med denna problematik i åtanke har denna uppsats som syfte att försöka skapa en brygga mellan 
skolan och datorn, för att fördjupa användningsmöjligheterna av verktyget datorn i 
undervisningen. I denna uppsats läggs fokus på att försöka skapa en läromiljö där datorer och 
datorspel är en integrerad del av undervisningen. Detta genom att eleverna ska arbeta med 
datorspel under lektionstid, samt analysera upplevelserna och interaktionen med datorspelet, både 
i grupp och med hjälp av egen reflektion. I läroplanen står det: 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge 
eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över 
sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. [...] Kan använda sina kunskaper som redskap för att 
formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över sina erfarenheter och sitt 
eget sätt att lära, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och lösa praktiska problem 
och arbetsuppgifter, 

Skolverket, 2011, s. 8-9. 

Detta innebär att eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin förmåga till reflektion över sitt 
skolarbete, sina tankar och sina föreställningar. Datorspel i undervisningen i kombination med 
pedagogiska åtgärder skulle kunna fungera som en utmanande och stimulerande digital lärmiljö, 
där eleverna får tillfället att tillämpa sina kunskaper och erfarenheter från annan undervisning och 
sin vardag för att utvecklas vidare som människor. 
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Syfte och frågeställning:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elevers argumentation kring den politiska ideologin 
liberalismen i samhällskunskapsundervisningen, påverkas av interaktionen med datorspelet 
Democracy 3. 

• Vilka skillnader kan påvisas hos den enskilde elevens reflekterande inlämning 
angående liberalism, efter en gruppinteraktion kring datorspelet Democracy 3? 
 

• Hur skiljer sig dessa reflektioner från reflektionerna i en kontrollgrupp? 

Bakgrund 

Mot slutet av 00-talet började projekt som kallas 1-till-1, det vill säga en elev en dator, introduceras 
i många svenska skolor. I sin avhandling En elev - en dator: kunskapsbildningens kvalitet och 
villkor i den datoriserade skolan har Håkan Fleischer (2013) undersökt några 1-till-1 projekt. 
Fokus i avhandlingen är på hur skolor har hanterat införandet av 1-till-1 projekten och vilka 
konsekvenser det fick för eleverna. Fleischer (2013) observerade att elever inte var bundna till att 
enbart utföra sina skolarbeten i skolan, utan kunde bestämma självständigt över när och var arbetet 
skulle utföras. Denna ökade frihet ökade även elevernas stressnivåer, i och med att de sällan var 
helt fria från skolarbetet. Genom att de ofta använde sina skoldatorer på fritiden, blev de ständigt 
påminda om deras skolarbete. I avhandlingen riktar Fleischer (2013) kritik mot hur skolorna 
använder datorer i undervisningen. Fleischer (2013) påpekar att trots att eleverna har all värdens 
information vid fingertopparna tillgodogör de sig endast ytliga kunskaper. Med andra ord blir 
datorerna endast google-maskiner där eleverna enbart söker första bästa svar, i stället för att 
försöka skapa förståelse för ämnet. Fleischers (2013) avhandling visar på avsaknad av korrelation 
mellan tillgången till information och djupare ämneskunskaper.  

En liknande kritik lyfter Linderoth (2014) som beskriver problemet med att den tekniska 
utvecklingen varit i fokus i stället för den pedagogiska. Både Linderoth (2014) och Fleischer 
(2013) anser att skolan behöver utveckla sin förmåga att integrera tekniken i undervisningen. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara TPACK-modellen (Technological Pedagogical Content 
Knowledge). Denna modell syftar till att lyfta fram och synligöra de kunskaper som krävs av lärare 
för att effektivt kunna använda sig av teknologi i undervisningssituationer (TPACK.org, 2011). 
Det syftar till att leda till att elever får förutsättningarna att nå djupare ämneskunskaper i skolan. 
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Spel i undervisningen 

Spel i undervisningen har existerat långt innan datorerna blev ett vanligt inslag i skolan. Till 
exempel har skolor i över 50 år haft möjlighet att använda sig av FN-rollspelet för att ge elever 
förståelse för hur FN:s generalförsamling arbetar (FN-förbundet, 2015). Datorspel började 
introduceras i skolan i samband med datorerna på 1980- och 90-talen. De spel som skapades i 
utbildningssyfte för klassrum kallas för serious games (Alkind Taylor, 2014). Ett exempel på ett 
serious game som använts i den svenska skolan är Chefrens pyramid (ALEGA Skolmaterial AB, 
1997). Detta spel är ett matematikspel där eleverna möter olika rum med olika matematiska 
uppgifter att lösa för att kunna komma vidare i spelet under en begränsad tid. Detta är i linje med 
vad Berg Marklund (2014) skriver angående behavioristiska spel. Spelet och spelarens möjligheter 
att ta till sig vad som lärs ut ligger i fokus i spel som Chefrens pyramid. Spelaren kommer troligtvis 
inte klara spelet på första försöket, men med upprepning kommer spelaren längre för varje gång 
och har därför tagit till sig hur problemen i spelet ska lösas.  

Datorspel som är skapade utifrån underhållning och kommersiellt syfte med en större marknad i 
fokus, kallas för COTS det vill säga Commercial Off-The-Shelf (Linderoth, 2014). Detta innebär 
att det finns en skillnad mellan datorspel som är skapade för skolan mot de som är skapade för 
underhållningsmarknaden. Den största skillnaden är att COTS-spel oftast är skapade för att ge 
spelaren ett antal timmar av underhållning, motsvarande det pris som spelaren betalade för spelet. 
Serious Games är inriktade på att lära spelaren någonting och underhållning är en sekundär 
egenskap. Trots att COTS-spel har som primär egenskap att vara underhållande, har flertalet spel 
inom denna kategori lärande som en sekundär egenskap. Det vill säga, speltillverkaren kan ta 
tillfället i akt att försöka lära spelaren någonting inom temat som presenteras i spelet. Detta innebär 
att COTS-spel inte helt saknar bakomliggande mening och många spelföretag lägger ner mycket 
tid och pengar på att försöka ge en rättvisande bild av sina teman. Exempel på detta skulle kunna 
vara spel som Europa Universalis IV (Paradox Development Studio, 2013) och Total War: Rome 
II (Creative Assembly, 2013). 

Democracy 3 

Det spel som denna uppsats använder sig av är Democracy 3 (Positech Games, 2013). Detta spel 
är inte ett serious game utan är av typen COTS-spel och går ut på att spelaren ska styra ett land 
genom att införa lagar och policyer. Det är alltså ett spel där ett land simuleras och spelaren intar 
rollen som president eller premiärminister, beroende på land. Spelaren använder sitt politiska 
kapital; ett numeriskt värde i spelet som kan används för att driva igenom politiska beslut. Detta 
görs varje kvartal för att införa olika lagar och policyer under sin mandatperiod.  
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Enligt Bogost (2007) har datorspel en inbyggd form av retorik som kan påverka spelaren, dvs. spel 
innehåller mer än vad som är uppenbart för spelaren. Denna processburna retorik kallar Bogost för 
Procedural rhetoric där spelens regelsystem och uppbyggda värld implicit kan argumentera för att 
spelaren ska göra vissa val. Ett exempel på detta är i datorspelet Grand Theft Auto: San Andreas 
(Rockstar North, 2005) där karaktären som spelas är en afro-amerikansk gängmedlem som endast 
kan köpa snabbmat i spelet. Därmed gör spelskaparna politiska uttalanden om sociala frågor kring 
fattigdom genom de begränsningar i valmöjligheter av mat som spelaren har (Bogost, 2007). 

Hoff & Pålsson (2014) har analyserat datorspelet Democracy 3:s reproduktion av ideologierna 
konservatism och liberalism. Detta gjordes utifrån Balls (2011) frihetsmodell ur boken Political 
ideologies and the democratic ideal. Spelens inbyggda retorik är inte alltid uppenbar för spelaren 
och kan lättare synligöras med hjälp av analys av spelet. Därför behövde Democracy 3 analyseras 
för att synliggöra den processburna retorik som finns i spelet. Resultatet av analysen av Democracy 
3:s reproduktion av politiska ideologier visar att spelet inte reproducerar rena versioner av 
ideologierna. Till exempel reproduceras i spelet en enhetlig liberalism där både välfärdsliberalism 
och neo-klassisk liberalism ingår. Spelets mekanik visar att med införande av lagar och policyer 
reagerar liberalister både positivt på förbättrade villkor för de fattiga, samtidigt som de reagerar 
positivt på förändringar som minimerar statens betydelse. Det vill säga, de båda inriktningarna av 
liberalismen motsäger varandra inom samma ideologi i spelet, utan att påverka spelets helhet. 

Enligt Hoff & Pålsson (2014) är den liberalism som reproduceras i Democracy 3 till större delen 
välfärdsliberalismen, med inslag av neo-klassisk liberalism. Till exempel reagerar den liberala 
väljargruppen i spelet positivt på statlig sjukvård, men också positivt på nedskärningar inom 
skolan. 
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Reflekterande lärande 

Reflekterande lärande innebär att mottagaren, det vill säga eleven, inte endast är passiv utan 
använder sin tankeförmåga till att försöka förstå vad som sagts och/eller lästs. Enligt Biggs & Tang 
(2007) är reflekterande lärande ett sätt att kunna nå djupare kunskaper inom ett givet ämne. Detta 
genom att elever t.ex. resonerar sig fram till tankarna bakom strukturer de möter. Ett exempel från 
samhällskunskapsundervisningen skulle kunna vara tankegångar och resonemang runt hur Sverige 
styrs genom riksdag och regering. Ytliga kunskaper i detta fall skulle kunna vara att eleven vet att 
Sverige har både en riksdag och en regering. Reflekterande lärande skulle kunna få eleven att ställa 
sig själv frågan om varför Sverige har både en riksdag och en regering. Via reflekterande lärande 
skulle eleven kunna resonera sig fram till att riksdag och regering har olika arbetsuppgifter och 
systemet mer eller mindre kräver att båda finns. Detta resonemang leder till djupare kunskaper om 
Sveriges riksdag och regering. 

Enligt Biggs & Tang (2007) finns det två grundläggande förutsättningar för att reflekterande 
lärande ska fungera som en läroprocess i skolan. För det första är en grundläggande förutsättning 
att skolan har en tillåtande lärandemiljö. Ett sätt att skapa detta är att frångå den klassiska top-
down bedömning och ge eleverna möjlighet att bedöma sina egna framsteg. Om detta inte sker 
finns risken att eleverna enbart tar till sig kunskap som skulle hjälpa dem att klara uppgiften och 
inte gå vidare med djupare ämneskunskaper. Detta innebär att lärarens fokus i klassrummet ska 
vara att främja reflekterande lärande, inte på elevernas olika personlighetsdrag. Alla elever är alltså 
kapabla till djupare kunskaper genom reflekterande lärande givet att de får rätt lärandemiljö. För 
det andra lägger Biggs & Tang (2007) över ansvaret för lärandet på eleverna. Detta genom att det 
blir elevernas ansvar att ta till vara på den lärandemiljö som läraren byggt upp. Det är vad eleverna 
gör och inte vad läraren gör, som bygger upp elevernas kunskaper. 

Ett sätt att bedöma elevers förståelse för ett givet ämne är att använda sig av SOLO-taxonomin 
(Biggs & Collis, 1982). SOLO-taxonomin hjälper till att bedöma de svar som eleverna ger, samt 
kategoriserar in dem i en av fem kategorier beroende på vilken nivå deras svar motsvarar. Dessa 
kategorier är 1. Prestrukturellt, 2. Unistrukturell, 3. Multistrukturellt, 4. Rationellt, och 5. Utvidgat 
abstrakt. Prestrukturellt åsyftar till att eleven inte svarar eller undviker frågan. Den unistrukturella 
nivån är att eleven kan nämna enstaka fakta och basera sitt svar på dessa. Multistrukturellt innebär 
att eleven kan ta in flera olika tankar i sin argumentation. Rationellt är när eleven börjar återge en 
helhetsbild av ämnet i sin text. Till sist, utvidgat abstrakt betyder att eleven klargör att det hen 
skrivit är ett exempel på ett större fenomen och inte nödvändigtvis det enda rätta (Biggs & Collis, 
1982; Korp, 2011). 

Brockbank & McGill (2007) ger i sin bok Facilitating Reflective Learning in Higher Education 
sina perspektiv på reflekterande lärande. Författarna visar på hur reflektion är en väsentlig del av 
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lärandecykeln. Lärandecykeln består enligt Brockbank & McGill (2007) av fyra faser; testande, 
erfarenhet, reflektion och generalisering. 

 
 

Källa: Anpassat från Brockbank & McGill (2007). 
 

Fas ett består utav testande, där elever får testa sina kunskaper inom ett givet ämne. I fas två, 
erfarenhet, där eleverna skapar en erfarenhet genom interaktion. Fas 3 består av reflektion och i 
denna fas ska eleverna reflektera över sina erfarenheter från interaktionen. Avslutningsvis består 
fas 4 av generalisering, där eleverna drar slutsatser och lär sig utifrån sin reflektion. Efter att fas 
fyra avslutas tar eleverna steget in i fas 1 igen, då en ny lärandecykel inleds, baserat på de tidigare 
erfarenheterna och reflektionerna. 

Forskningsöversikt 

Denna uppsats handlar om datorspel tillsammans med reflekterande lärande i undervisningen, 
vilket inte är något nytt forskningsområde. Det finns ett flertal uppsatser på olika nivåer som utgår 
ifrån flera infallsvinklar på området. Infallsvinkeln som denna uppsats har är datorspel i 
samhällskunskap med inriktning på undervisning om ideologier. Tre texter har valts ut för att 
representera övrig forskning i angränsande fält. 

Anna-Sofia Alklind Taylor (2014) har i sin doktorsavhandling Facilitation matters: a framework 
for instructor-led serious gaming undersökt hur spelbaserad träning fungerar med hjälp av 
datorspel. Dessa datorspel skulle därmed fungera som underlättande aktiviteter som främjar 
inlärning. De spel som används för Alklind Taylors avhandling är alla så kallade Serious Games, 
det vill säga spel som är skapade utifrån syftet att fungera i olika undervisningssituationer. Alklind 
Taylor (2014) genomför tre olika fallstudier som skiljer sig åt med olika syften, metoder och typer 
av deltagare. Den första fallstudien sker på Kärnsjukhuset i Skövde, den andra studien sker på 
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och den tredje hos Försvarsmakten. 
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Den första fallstudien var i samarbete med Kärnsjukhuset i Skövde. Sjukhuset har identifierat ett 
behov att öka motivationen hos stroke-patienter för att fortsätta med sin rehabilitering, även efter 
att de lämnat sjukhusets direkta vård. Alklind Taylor och hennes kollegor har utvecklat en 
hemkonsol som ska fungera som en underhållande spelmaskin, samtidigt som den tränar 
koordinationsförmågan hos patienterna. Studien visar hur hemkonsolen blir en underlättande 
aktivitet för patienter och som bidrar med en ökad motivation. Det innebar en underlättning för 
personalen som i och med detta får arbeta med motiverade patienter (Alklind Taylor, 2014). 

Den andra fallstudien genomfördes i samarbete med Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap. Syftet var att den spelbaserade träningen skulle bidra till nya lärmiljöer som de 
anställda kunde använda sig av för att träna sitt agerande i kriser och nödsituationer. Detta genom 
simulationer där deltagarna får fatta olika typer av beslut. Dessutom var syftet att undersöka om 
simuleringarna kunde användas för att bedöma om rekommendationerna fungerade i verkligheten. 
Som grund för denna fallstudie fanns en pedagogisk modell som liknar den modell som 
reflekterande lärande baseras på. Det vill säga en cirkulär lärprocess där personer genom reflektion 
över sina val och de konsekvenser dessa leder till, skapar ett lärtillfälle (Alklind Taylor, 2014). 
Resultatet av denna fallstudie var enligt Alklind Taylor (2014) svårtolkade, eftersom den 
pedagogiska metoden som stod i fokus inte följdes av instruktörerna. Detta i sin tur påvisade vilka 
problem som underlättande aktiviteter inom användningen av spelbaserad träning står inför. 

Den sista och avslutande fallstudien gjordes i samarbete med Försvarsmakten. Genom 
observationer, intervjuer och enkäter undersöktes hur viktig instruktörernas roll var för att 
spelbaserad träning skulle kunna fungera som en undervisningsmetod. Vidare undersöktes vilka 
utmaningar instruktören står inför när det gäller spelbaserad träning. Undersökningen visade, likt 
de två tidigare fallstudierna, på att instruktörerna i de olika lärmiljöerna hade stor påverkan på det 
slutliga resultatet. Detta genom att om t.ex. en uppföljning, diskussion eller reflektion efter utförd 
träning inte utfördes, riskerade den spelbaserade träningen endast bli ett isolerat 
underhållningstillfälle. 

Whereas the quality of the game itself is important for the success of serious gaming, a game alone 
cannot solve the educational puzzle, no matter how well it is designed. 

Alklind Taylor, 2014, s. 211. 

Alklind Taylor (2014) visar med sin avhandling att det är inte bara är de erfarenheter man tar till 
sig under den spelbaserade träningen som blir avgörande för om det är en lyckad lärmiljö, utan att 
det är det efterföljande arbetet som är mer betydelsefullt för lärprocessen. 

Enligt Alklind Taylor (2014) skulle spelbaserad träning kunna överföras till den svenska grund- 
och gymnasieskolan. Det är dock viktigt att påpeka att likt annan teknik som införs i t.ex. skolan 
behövs mycket förarbete för att både sätta sig in i tekniken, men också tydligt utreda vad man vill 
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få ut med användandet av det. Dessutom visar Alklind Taylor (2014) vilken viktig roll 
instruktören, i detta fall läraren, har för att stärka den lärmiljö man vill försöka skapa i 
klassrummet. Om denna faktor uteblir riskerar undervisningen att förvandlas till en 
underhållningssituation. 

Jonas Linderoth (2010) diskuterar i sin artikel Why gamers donʼt learn more - An ecological 
approach to games as learning environments, lärande genom dator- och konsolspel. Linderoth 
(2010) lyfter i artikeln fram begreppet affordances (tillhandahållanden) som handlar om att 
omgivningen ger individer olika möjligheter att genomföra actions (ageranden). Ett exempel från 
ett datorspel skulle kunna vara att en låda, som är en del av skapade omgivningen, efter design 
tillhandahåller möjligheterna för aktören att interagera genom att bland annat stå på den och eller 
förvara saker i den. Det innebär att objektet inte har några inneboende egenskaper i spelet, utan 
objektets egenskaper är knutna till aktören, i detta fall spelaren. 

Enligt Linderoth (2010) är agerande bundet till tillhandahållanden. Möjligheterna till agerande 
bestäms utav den givna situationen eller det designade objektet. Därmed går agerande att klassa 
som två olika delar: utforskande eller utförande. Utforskande är primärt inriktad på att lära sig om 
objektet eller situationen som aktören står inför. Utförande är inriktad på att aktören har en 
uppfattning om vad som kommer att hända om en given handling genomförs. Dessa former av 
agerande är enligt Linderoth (2010) en del av lärandeprocessen. 

Linderoth (2010) beskriver hur användandet av olika verktyg påverkar tillhandahållanden. Dessa 
verktyg kan både ha positiv eller negativ påverkan. Den positiva påverkan kan vara att ge oss 
möjligheter att genomföra ageranden som vi annars inte kunnat utföra. Den negativa påverkan 
genom användningen av verktyg, är att det riskerar att bli en genväg till utförandet och på så viss 
undvika den viktiga delen med utforskandet. 

Primary school teachers know that if they allowed calculators, children would be able to solve the 
tasks they have without learning how to perform basic calculations. They would gain access to 
performatory actions without having developed any skill. 

Linderoth, 2010, s. 3. 

Vidare menar Linderoth (2010) att verktygen som spelen tillhandahåller är ett av de unika 
karaktärsdragen hos dem och de ger nya möjligheter till lärande. Spel i undervisningen ska därför 
inte ses som en förlängning av andra medier som film och TV utan som någonting annorlunda.  
Linderoth (2010) skriver att det inte går att se framsteg i spel som samma sak som framsteg i 
lärande. De flesta spel erbjuder utforskande, utförande och verktyg för att ta sig framåt i det 
specifika spelet. Det är viktigt att undersöka den bakomliggande tanken med ett spel, i och med att 
de är designade utifrån olika anledningar. Vissa spel är endast till för att underhålla och andra är 
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till för att ge möjligheter till kunskapsförmedling. De spel som har kunskap och erfarenheter i 
åtanke kan passa in i skolmiljö, om förutsättningarna finns och att rätt resurser används. 

Björn Berg Marklund (2014) skriver i sin avhandling Unpacking digital game-based learning: the 
complexities of developing and using educational games, om möjligheterna och problemen med 
datorspel i undervisningen. Berg Marklund (2014) konstaterar att skolor kan se teknologin som ett 
svar på utmaningar som skolan har, till exempel elevers minskande motivation för skolarbete. 
Skolor försöker lösa utmaningen genom att inhandla surfplattor eller bärbara datorer och 
distribuera dessa till eleverna samtidigt som spelprojekt sjösätts. Detta utan att målet med 
projekten är fastslagna eller undersökta. 

Berg Marklunds (2014) avhandling är delad i två huvuddelar; litteraturstudier och fältexperiment 
spridda på tre faser. Den första huvuddelen är litteraturstudierna som redogör för spelens generella 
historia från 60-tal fram till 2000-talet. På 70-talet genomförs de första försöken med spel i 
undervisningen utifrån lärteorin behaviorismen. Då noteras en skiftning i synen till att kunna 
använda dessa i undervisningen (Berg Marklund, 2014). Den första stora vågen av spel i 
undervisningen dyker upp på 90-talet och ungefär samtidigt minskar elevernas intresse för spel 
baserade på behavioristiska lärteorier. På grund av ett minskande intresse för behaviorismen som 
lärteori, började andra lärteorier som kognitivismen, konstruktivismen och socialkulturalismen 
användas mer i utbildningsspel. Där tidigare behaviorismen hade gett eleverna belöning för korrekt 
utförda uppgifter, var nu spelandet i sig belöningen. Ett av de stora problemen för skolan och 
spelutvecklarna är att spel som följer dessa nyare lärteorier är betydligt mer komplexa att skapa än 
spel baserade på behaviorismen (Berg Marklund, 2014). 

Berg Marklund (2014) konstaterar med hjälp av intervjuer med spelutvecklare, att skolor ofta har 
olika förväntningar på vad spelen ska åstadkomma. En utvecklare beskriver hur en skola under en 
stor del av ett projekt, stod fast vid att spelet skulle ersätta ett helt undervisningsmoment, inklusive 
prov och bedömning. Andra skolor gav endast breda förklaringar till vad de ville att spelen skulle 
åstadkomma. I båda dessa exempel blev slutresultatet inte vad skolan förväntat sig. Utifrån denna 
information utvecklade spelutvecklare tillsammans med Berg Marklund en modifikation av spelet 
Minecraft för att nå ett tydligare utbildningssyfte (Berg Marklund, 2014).  

Under fältexperimenten använde sig Berg Marklund (2014) av denna omarbetade version av 
Minecraft i undervisning på låg- och mellanstadiet. Minecraft användes som undervisningsstöd i 
flera olika skolämnen, som engelska, matematik och historia. I engelskan användes spelet till 
försök att öka motivation till att läsa och förstå engelska ord. I matematiken användes spelets 
uppbyggnad av kuber bland annat till att förklara volymer. I historia byggde eleverna tillsammans 
upp ett kloster och inredde det efter information de sökt fram kring ämnet. 

 

9 

 



Berg Marklund (2014) konstaterar att hans projekt var framgångsrikt, men inte fritt från problem, 
framför allt tekniska. Eleverna blev mer motiverade och en elev som tidigare vägrat att läsa på 
engelska uttryckte glädje över hur roligt det var att läsa i spelet. Berg Marklund (2014) ser att det 
finns stora möjligheter för spel i undervisningen, men det kräver stora tidsinvesteringar för att de 
ska vara praktiskt möjliga. Detta skulle vara tid som lärarna behöver ta ifrån andra aspekter av 
skolan eller sin fritid, vilket gör att spel inte kan ges en självklar plats i undervisningen som Berg 
Marklund (2014) ser det. 

Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats bygger på två olika modeller för hur kunskap 
förmedlas inom en grupp; situationsbaserat lärande och Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL). Situationsbaserat lärande fokuserar på den erfarne deltagaren som 
kunskapsförmedlaren i en community of practice (praxisgemenskap), medan CSCL handlar om 
datorns roll och möjligheter gällande kunskapsförmedling i en grupp. Vidare i detta kapitel 
kommer en operationalisering av begreppen liberalism och liberalistisk tankefigur att förtydligas. 

Situationsbaserat lärande 

Situationsbaserat lärande är en teori som har tagits fram av Jean Lave och Étienne Wenger (1991) 
och presenteras i deras bok Situated Learning: Legitimate peripheral participation. Denna teori 
menar att lärande i huvudsak är en social process som inte enbart sker i individens egna huvud, 
utan kunskap skapas genom interaktion med andra individer. Dessa interaktioner sker enligt Lave 
& Wenger (1991) inom så kallade Community of practice, som skulle kunna översättas till 
praxisgemenskap. Enligt Lave & Wenger (1991) är alla människor deltagare i olika former av 
praxisgemenskaper, det kan vara t.ex. inom vår yrkesroll, fritidsintresse eller skolan. Genom 
deltagande i dessa grupper tillsammans med andra individer skapas djupare förståelse och 
kunskaper inom olika ämnen. Dessa teorier om praxisgemenskaper arbetades fram av Lave & 
Wenger (1991) utifrån ett antal fallstudier inom olika yrkesgrupper, bland annat skräddare och 
slaktare. Fallstudierna visar hur nya deltagare i praxisgemenskapen lär sig av personer med längre 
erfarenhet inom den, för sedan att själva bli fullgoda deltagare. 

För att detta ska kunna ske används termen Legitimate Peripheral Participation (legitimt yttre 
deltagande) inom situationsbaserat lärande. Detta begrepp går att bryta ner i tre delar för att 
tydligöra dess förklaring. För det första syftar legitimt på att varje deltagare av de olika 
praxisgemenskaperna accepterar andra deltagare som möjliga, okvalificerade medlemmar av den. 
För det andra fokuserar termen yttre på att nya medlemmar av praxisgemenskaperna, till en början 
får enklare uppgifter att utföra, för att sedan gradvis uppnå djupare kunskap, vilket i sin tur leder 
till högre förtroende och därmed svårare uppgifter. För det tredje menas termen deltagande att 
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medlemmar av de olika praxisgemenskaperna i sin tur skapar kunskap genom att deltaga aktivt 
(Lave & Wenger, 1991). 

Situationsbaserat lärande och dess praxisgemenskap kan appliceras på skolan där t.ex. en klass 
eller en grupp i ett grupparbete kan fungera som en praxisgemenskap. Vidare fungerar läraren som 
den person med längre erfarenhet och mer kunskap i praxisgemenskapen, som lär de övriga 
deltagarna i gruppen till att bli fullgoda deltagare. Termin legitimt innebär att inom gruppen 
accepterar medlemmarna varandra som okvalificerade deltagare, i och med att grundtanken med 
skolan är att införskaffa sig kunskap. Inom denna praxisgemenskap, skulle termen yttre kunna 
baseras på de uppgifter som läraren ger eleverna. Eleverna får inte de svåraste uppgifterna med en 
gång, utan kommer gradvis lära sig verktygen och på så sätt få uppgifter med ökad svårighetsgrad. 
Till sist skulle deltagande kunna visas genom ett grupparbete, där deltagarna skapar en social 
process och tillsammans bidrar för att nå en djupare kunskap inom gruppen. Genom att lärande 
sker inom praxisgemenskaper påvisar Lave & Wenger (1991) hur lärande är situationsbaserat. Det 
kan få konsekvenserna att kunskap man förskaffar sig inom en viss praxisgemenskap inte med 
automatik överförs till andra arenor. Med tanke på skolan skulle det kunna innebära problem för 
elever att t.ex. applicera den textanalys som lärs inom ämnet svenska, för att sedan vidare överföra 
dessa kunskaper till ämnet samhällskunskap. Trots att praxisgemenskapen, dvs. klassen är identisk 
i de olika ämnena, byts läraren ut i de olika kurserna, vilket gör att praxisgemenskapen får en ny 
medlem och en ny dynamik. 

CSCL 

CSCL står för Computer Supported Collaborative Learning (datorstödd kollaborativt lärande), 
vilket är en inriktning inom utbildningsvetenskap där forskning sker för att inkludera datorer i 
undervisningen. Inom CSCL har framkommit att de främsta lärprocesserna sker i grupp med 
datorn som ett stöd. Det huvudsakliga är alltså gruppen och dess interaktion kring datorn som en 
central punkt för diskussionen. Datorn presenterar och representerar ett givet ämne som t.ex. 
politiska ideologier och sedan för grupperna diskussioner kring det givna ämnet. I denna sociala 
interaktion förmedlas kunskap, dels utifrån vad datorn visar, men även utifrån vad de olika 
medlemmarna av gruppen kan (Lipponen, 2002). 

CSCL:s grundtankar kring kollaboration grundar sig i Piagets och Vygotskys tankar kring sociala 
interaktioner (Lipponen, 2002). Detta tar sig formen i tre grundtankar. Den första innebär att 
elevernas olika nivåer leder till lärandemöjligheter. När eleverna behöver interagera med andra 
elever som ligger på andra utvecklingsnivåer ger det eleverna möjligheten att möta andra 
perspektiv på ämnet (Lipponen, 2002). Den andra grundtanken är att via kollaboration kan 
eleverna bemästra färdigheter och kunskaper som de inte kunnat göra om de arbetat var och en för 
sig. Kollaboration kan därför ses som ett sätt att underlätta individens kognitiva utveckling 
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(Lipponen, 2002). Den tredje och sista grundtanken är att lärande handlar mer om social 
interaktion, än om individuella erfarenheter. Denna kunskap kan spridas i de sociala grupper och 
nätverk som kunskapen uppstår i (Lipponen, 2002). 

CSCL menar att ingen individ ensamt kan bemästra alla kunskaper och därför är de sociala 
relationerna och interaktionerna nödvändiga för lärandet. Datorn är därmed ett bra stöd för att 
skapa dessa situationer där elever på olika nivåer kan mötas (Lipponen, 2002). 

Operationalisering av begrepp 

I detta stycke ska de teoretiska begrepp som finns med i denna uppsats förklaras. Dessa begrepp 
är, liberalism och den liberalistiska tankefiguren. I denna uppsats görs en distinktion mellan liberal 
å ena sidan, samt liberalism och liberalistiska å andra sidan; den förstnämnda åsyftar personen 
som följer liberalismen och de två sistnämnda åsyftar den politiska ideologin (Svenska akademien, 
2006). Därför används i denna uppsats liberalism och liberalistiska eftersom det är den politiska 
ideologin som står i huvudfokus. 

Liberalism och den liberalistiska tankefiguren 

För att kunna analysera den elevproducerade empirin måste begreppet liberalism definieras. Detta 
baseras på hur Ball (2011) beskriver liberalismen i boken Political Ideologies and the Democratic 
Ideal. I boken beskrivs att politiska ideologier består av fyra stycken grundläggande inställningar; 
dessa är 1: ideologins syn på människan, 2: ideologins syn på staten, 3: vilka målen är för 
ideologin, samt 4: vilka hinder det finns för att uppnå målen. I huvudsak är det två grenar av 
liberalism som förespråkas på det tidiga 2000-talet, neo-klassisk liberalism och välfärdsliberalism.  

För att kunna förstå liberalismen måste de fyra ovanstående grundinställningarna förklaras ur ett 
liberalistiskt perspektiv. Enligt Ball (2011) har liberalismen en positiv människosyn där alla 
människor är smarta nog att kunna göra rationella val, samt kapabla till att ta hand om sig själva. 
Dessutom har människan enligt liberalismen ett egenintresse och är tävlingsinriktad. Enligt 
liberalismen kommer varje människa att arbeta för sitt eget bästa och detta leder till ett fungerande 
samhälle för individer. För att detta ska vara möjligt måste alla människor behandlas lika och att 
ingen får fördelar som andra saknar. Allt detta är alltså möjligt eftersom alla människor är kapabla 
och rationella. 

Det finns två huvudsakliga grenar av liberalismen; den neo-klassiska liberalismen och 
välfärdsliberalismen. Ball (2011) beskriver att det finns en skillnad på statens roll mellan dessa två 
grenar, där den neo-klassiska liberalismen anser att staten endast ska existera som en nattväktarstat 
och alla andra intressen ska skötas av individerna. Detta innebär att samhället och staten inte ska 
ta en aktiv roll. Däremot anser välfärdsliberalismen att staten ska ta en större roll och använda sina 
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resurser för att utjämna de ojämnlika levnadschanser som individerna har inom ett samhälle. Båda 
är dock överens om statens roll när det gäller den fria marknaden, det vill säga att staten inte ska 
ta någon aktiv roll inom marknaden utan att det ska råda total marknadsekonomi. 

Den tredje grundinställningen inom liberalismen gäller målet för ideologin. Målet för ideologin är 
att varje människa ska ha rätt att leva det liv man väljer att leva. Däremot finns det olika syner på 
hur man kan uppnå detta mål inom de två grenarna. Den neo-klassiska synen är att alla ska ha 
samma chans i teorin och sedan spelar det mindre roll om någon har fördelar i praktiken. 
Välfärdsliberalismen, å sin sida, menar att det finns kända problem i praktiken; till exempel 
sjukdom, brist på utbildning, kön och etnicitet, som staten måste försöka utjämna för att alla ska 
kunna få samma möjligheter (Ball, 2011). 

Den fjärde och sista grundinställningen inom ideologierna är enligt Ball (2011) hur liberalismen 
ser på vilka hinder som står i vägen för målet. Där ser den neo-klassiska liberalismen staten och 
statens makt som det största hindret för att ge individerna den möjligheten att leva det liv de vill. 
Detta motsäger grundinställningen för välfärdsliberalismen, där det enligt dem snarare är att vara 
outbildad, sjuk eller diskriminerad som är hindren för att individen ska kunna leva det liv man vill. 

Dessa grundinställningar förklarar grunden till den liberalistiska tankefiguren. Utifrån den har fem 
stycken analyskategorier utarbetats för att kunna analysera den senare elevproducerade empirin. 
Dessa fem kategorier är frihet, staten, marknad, människosyn och individens möjligheter (se bilaga 
2). 

Metod 

Syftet med denna uppsats är, som tidigare nämnts, att undersöka om elevers argumentation 
påverkas av interaktionen med ett datorspel i undervisningen.  För att undersöka detta har en metod 
tagits fram som bygger på fältexperiment av typen före-efter-design där analysen av det empiriska 
materialet utgörs av kvalitativ textanalys (Esaiasson, 2012). 

Fältexperimentet 

Fältexperiment inom samhällsvetenskaplig forskning kallas av Esaiasson (2012) för ett klassiskt 
experiment. För denna undersökning har fältexperiment av typen före-efter-design valts. Det 
innebär att experimentet består av två mätningar där data samlas in från deltagarna i experimentet. 
Dessa två mätningar skiljs åt med någon form av behandling mellan dem. Behandling inom 
fältexperiment syftar till att utvisa effekten av det stimulus experimentgruppen exponeras för. 
Denna stimulus måste utvecklas med noggrannhet för att det ska kunna ge någon effekt och 
tydliggöra det forskaren avser att mäta. Inom fältexperiment finns det två olika typer av stimuli. 
Dessa är att använda redan existerande stimulus t.ex. en reklamfilm som går på TV, eller att 

 

13 

 



utarbeta en egen stimulus t.ex. en egenproducerad reklamfilm. Enligt Esaiasson (2012) är fördelen 
med att använda redan existerande stimuli att de finns lättåtkomligt och är realistiska. Nackdelarna 
med att använda redan existerande stimuli är att forskaren inte har möjligheter att påverka 
utformningen av det stimulus som deltagarna i experimentet exponeras för. När det gäller 
egenproducerad stimulus är fördelen att forskaren har full kontroll över det, däremot är nackdelen 
den arbetsinsats som krävs för att skapa dem och den känsla av orealism som kan uppstå i 
materialet (Esaiasson, 2012). 

För att kunna säkerställa någon effekt av behandlingen behöver experimentet utföras med en 
kontrollgrupp där behandlingen uteblir för att kunna mäta skillnader mellan grupperna (Esaiasson, 
2012). Deltagarna i undersökningar med fältexperiment som metod, ska enligt Esaiasson (2012) 
vara helt randomiserade. Detta skulle kunna uppnås genom en randomisering av en större 
population som t.ex. slumpmässigt valda invånare i ett land eller elever på en skola. Randomisering 
kan även åstadkommas genom att forskaren inte har möjlighet att bestämma vilka som ingår i 
undersökningen utan att detta väljs av en tredje part (Esaiasson, 2012). 

Metoddesign 

I denna uppsats används metoden fältexperiment av typen före-efter-design. De två mätningarna 
består av elevproducerade dokument som kommer att analyseras med hjälp av kvantitativ och 
kvalitativ textanalys. Den behandling som experimentgruppen exponeras för är att under 
lektionstid spela datorspelet Democracy 3. Eleverna har i uppgift att spela spelet utifrån 
liberalistiska parametrar. Genom resonemang inom gruppen som spelar, ska de tillsammans 
resonera sig fram till vad liberalism är och hur de ska spela på ett liberalistiskt sätt. Detta innebär 
att behandlingen i denna undersökning är elevernas interaktion i grupp med datorspelet Democracy 
3 som grund. Begreppet behandling används av Esaiasson (2012), men byts i denna uppsats ut mot 
begreppet spelomgång för att tydliggöra vad som åsyftas, dvs. elevernas behandling av spelet 
utifrån de rådande förutsättningarna. 

Den spelomgång som deltagarna i experimentet exponeras för, kallas av Esaiasson (2012) för 
stimulus. I denna undersökning används ett redan existerande stimulus i form av ett datorspel, det 
vill säga Democracy 3. Att använda Democracy 3 vilket är ett spel som har skapats för ett 
kommersiellt syfte, innebär att forskaren inte har möjlighet att påverka utformningen av spelet som 
deltagarna i experimentet exponeras för. Fördelen är att spelet redan är offentligt och finns 
tillgängligt (Esaiasson, 2012). 

När det gäller användning av redan existerande stimuli i undersökningar är det viktigt att materialet 
är undersökt och analyserat i förväg av forskaren (Esaiasson, 2012). Democracy 3 har undersökts 
av Hoff & Pålsson (2014) genom analys av spelets reproduktion av de två politiska ideologierna 
liberalismen och konservatismen och är därmed funktionellt som stimulus. 
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Praktiska förberedelser 

Före fältexperimentet behövdes ett flertal pratiska förberedelser. Eftersom eleverna kom i kontakt 
med spelet för första gången under undersökningens andra fas, dvs. spelomgången, skapades ett 
kompendium för att underlätta användandet av spelet. I detta kompendium (se Bilaga 3) fanns 
enkla förklaringar till spelets grundläggande funktioner, samt bilder och översättningar från 
engelska till svenska om de policyer spelaren kan införa i landet i datorspelet. Dessutom skapades 
en loggbok (se Bilaga 4) som eleverna i grupperna fyllde i och använde som diskussionsmaterial 
kring de beslut de fattade, samt angav argument till varför de valde att införa de policyer som 
valdes under spelomgången. Denna loggboks huvudsyfte var att eleverna skulle diskutera och 
reflektera över de beslut som fattades i gruppen. Dessutom gavs möjligheten att spåra förändringar 
i de elevproducerade texterna som kunde ha påverkats genom interaktionen under spelomgången. 

Mätningarna i fältexperimentet baseras på analys av de elevproducerade texterna. För att eleverna 
ska kunna producera texter skapades två uppgifter (se Bilaga 1). För att analysera de 
elevproducerade texterna på ett effektivt sätt skapades ett analysschema (se Bilaga 2). 
Analysschemat syftar till att öka kvalitén på analysen av mätningarna utifrån de elevproducerade 
texterna (Esaiasson, 2012). Enligt Esaiasson (2012) är ett sätt att säkerställa kvalitén i mätningen 
och analysen att genomföra en pilotstudie. Därav genomfördes en pilotstudie med ett antal elever 
i årskurs 3 på ett studieförberedande program. Efter pilotstudien fastställdes att både uppgiften och 
analysschemat fungerade som tänkt. 

Urval 

Skolan valdes ut utifrån tillgång och kontakter som upprättats under tidigare praktikperioder under 
utbildningen på lärarprogrammet. Detta fältexperiment hade två klasser till sitt förfogande; en som 
går första året och en som går andra året på samma studieförberedande program. Den klass som 
går första året utsågs till experimentgrupp och bestod av 26 elever och den klass som går andra 
året utsågs till kontrollgrupp och bestod av 30 elever. Anledningen till detta urval berodde på 
praktiska detaljer med tillgång och schema. De två grupperna har inte haft samma mängd 
undervisning i ideologier, i och med att experimentgruppen läste om ideologier i kursen 
samhällskunskap 1b föregående höst. Kontrollgruppen har tidigare gjort det samma, men dessutom 
haft mer undervisning kring ämnet i kursen samhällskunskap 2. Detta bör inte påverka slutsatserna 
i resultatet, i och med att det är förändringen som är det intressanta och inte hur mycket 
förkunskaper eleverna har inledningsvis i fältexperimentet. 

Enligt Esaiasson (2012) ska deltagarna i experimentgruppen utses randomiserat. Detta var inte 
praktiskt möjligt för denna undersökning. Klasserna valdes ut tillsammans med undervisande 
lärare utifrån vilka behov som metoden för undersökningen krävde, samt klassernas tillgänglighet. 
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Ingen av författarna till detta arbete hade tidigare haft kontakt med klasserna och författarna hade 
heller inget inflytande över vilka klasser som ingick i undersökningen. Detta innebär i praktiken 
att urvalet kan jämföras med en randomisering utifrån utgångspunkten. 

Dataproduktion 

I denna undersökning består dataproduktionen av elevproducerade texter som skapats utifrån en 
uppgift som genomförs i skolan. Uppgiften som eleverna presenterades med var tvådelad. Den 
första ombad dem att beskriva liberalismen utifrån vad de visste om ideologin. I den andra delen 
ombads de att försöka beskriva ett fiktivt land som vill bli en liberalistisk utopi. Vilka råd skulle 
eleven ge landet om de var en högt uppsatt rådgivare i detta land, för att det skulle kunna nå sitt 
mål? Deras förslag skulle byggas upp utifrån argument om vad liberalismen är (se Bilaga 1). 
Uppgiften utarbetades utifrån resultatet med pilotstudien. Detta följdes sedan av spelomgången av 
spelet Democracy 3. Avslutningsvis återkom den första uppgiften igen som en reflekterande 
uppgift. 

För experimentgruppen innebar fältexperimentet att uppgifterna genomfördes vid tre olika 
tillfällen. Tillfälle 1 innebar att eleverna utförde uppgiften där de ombads beskriva liberalismen 
och vägen till den liberalistiska utopin utifrån sina tidigare erfarenheter (se Bilaga 1), det vill säga 
de skrev en text där de beskriver sina föreställningar om liberalismen. Vid Tillfälle 2 skedde 
spelomgången i mindre elevgrupper som valdes ut genom lottning där båda könen fanns 
representerade i varje grupp. Under spelomgången fördes kontinuerligt loggbok av elevgrupperna 
över de beslut och den argumentation som motiverade dessa. Tillfälle 3 innebar att eleverna fick 
reflektera över sin första producerade text vid Tillfälle 1 i relation till vad de kom fram till under 
Tillfälle 2. För kontrollgruppen genomfördes enbart Tillfälle 1 och Tillfälle 3.  

Vid alla tillfällen utfördes även observationer av grupperna. Eftersom minimal påverkan av 
grupperna önskades, nedtecknades ingenting under observationerna, utan resultaten diskuterades 
efter varje tillfälle. Det som observerades var på förväg överenskommet till att inkludera generell 
gruppdynamik och de frågor som ställdes till författarna i klassen. Under spelomgången breddades 
observationerna till att inkludera elevernas konversationer gällande ideologier och spelet 
(Kullberg, 2014).  

Experimentgruppen genomförde Tillfälle 1 under måndagen, Tillfälle 2 genomfördes under 
onsdagen och Tillfälle 3 under torsdagen. I kontrollgruppen genomfördes Tillfälle 1 under tisdagen 
och Tillfälle 3 under torsdagen. 

De tre tillfällena är uppbyggda utifrån Brockbank och McGills (2007) lärandecykel, där reflektion 
är en integral del. Lärandecykeln består av fyra faser; testande, erfarenhet, reflektion och 
generalisering. I denna undersökning består testande av elevuppgiften där elevernas kunskaper 
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om liberalismen och deras förmåga att argumentera undersöktes vid Tillfälle 1. Fasen erfarenhet 
motsvarar spelomgången, det vill säga Tillfälle 2, där eleverna fick möjlighet att testa sina 
kunskaper i relation till spelet. Tillfälle 3 består av den tredje och fjärde fasen; reflektion och 
generalisering. Tillfället inleddes med att eleverna fick reflektera över vad de gjort och tidigare 
skrivit, samt generalisera genom att ändra, lägga till eller ta bort från sina texter från Tillfälle 1, 
för att på detta sätt visa om en lärandecykel skett. 

Analysmetod 

För att analysera den insamlade elevproducerade empirin används textanalysmetoden ordna 
logiskt (Esaiasson, 2012). Enligt Esaiasson (2012) innebär ordna logiskt att forskaren formaliserar 
tankeinnehållet. Detta för att kategorisera argumentation i olika analyskategorier som blir lätta att 
överblicka. Analyskategorierna för denna analys arbetades fram ur Balls (2011) beskrivning av 
liberalismen som politisk ideologi. Dessa begrepp var frihet, staten, marknad, människosyn och 
individens möjligheter (se Bilaga 2). Analyskategorierna används för att analysera de båda 
uppgifterna (se Bilaga 1) efter Tillfälle 1 och Tillfälle 3, i två steg. Det första steget analyserade 
förekomsten av begreppen i relation till de tidigare framtagna liberalistiska tankefigurerna. Det 
andra steget i analysschemat fokuserar på elevernas användning och argumentation, där 
analyskategorierna förekom och graderades i relation till SOLO-taxonomin. Dessutom 
analyserades alla texter från de olika tillfällena för att urskilja eventuella förändringar eller 
avsaknad av förändringar utifrån spelomgången. Analysen av den elevproducerade empirin har 
analyserats individuellt av författarna, för att sedan sammanställa resultatet. Detta för att ge 
analysen en högre interbedömarreliabilitet och därmed öka kvalitén i undersökningen (Egidius, 
2008). 

Redovisningen av resultatet sker genom att triangulera resultaten från analysen med hjälp av både 
kvantitativ och kvalitativ redovisning. Den kvantitativa delen redovisar statistik över hur många 
elever som i sina texter använder sig av analyskategorierna utifrån de liberalistiska tankefigurerna. 
Den kvalitativa delen av redovisningen består av exempel ur elevtexterna, samt analys av 
argumentation och tankefigurer i texterna. Tillsammans ger dessa två redovisningssätt en djupare 
bild av elevempirin. Den kvalitativa resultatredovisningen är i huvudfokus och den kvantitativa 
fungerar som ett komplement. 

Etik och tillstånd 

Eftersom denna undersökning är ett fältexperiment där elever är involverade, har Vetenskapsrådets 
(2002) forskningsetiska principer tagits i beaktande. Dessa riktlinjer kategoriseras in under fyra 
stycken huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
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De grupper som deltog besöktes två veckor före fältexperimenten. Under dessa besök upplystes 
eleverna om undersökningens syfte och deras roll i undersökningen. Under dessa 
informationsträffar tillfrågades eleverna om deras godkännande att delta i fältexperimentet och 
samtliga elever gav sitt godkännande. Vårdnadshavarnas godkännande behövde inte sökas 
eftersom deltagarna är över 15 år och studien är inte av en känslig karaktär. Alla elever 
garanterades full anonymitet för deltagande i experimentet. Den insamlande empirin till denna 
uppsats har endast använts till denna. I och med detta följer denna uppsats Vetenskapsrådets (2002) 
etiska rekommendationer. 

För fältexperimentet har även rektors, arbetslagsledares, klassens mentorers och undervisande 
lärares tillstånd sökts och erhållits. 

Spelutvecklaren Cliff Harris på Poshitech Games har den 5 februari 2016 givit sitt tillstånd att 
bilder från hans datorspel Democracy 3 får publiceras i denna uppsats. 

Diskussion om valet av metod 

Det finns inga vattentäta eller idiotsäkra experimentella design.  

Esaiasson, 2012, s. 334. 

Enligt Esaiasson (2012) behöver varje experimentell studie göra ett antal avkall för att vara 
praktisk genomförbar. Vidare beskrivs att i fältexperiment ska deltagarna utses av slumpen för 
bästa möjliga generalisering. I denna studie har kontakter och tillgång till klasser styrt urvalet av 
deltagare. Författarna har inte haft någon möjlighet att påverka vilka klasser som deltog i 
fältexperimentet. Detta innebär att för författarna är eleverna slumpmässigt valda. Däremot innebär 
det att generaliseringar av studiens resultat inte kan appliceras på en större population. Det innebär 
att det skulle krävas nya fältexperiment med samma metoddesign för att styrka fältexperimentets 
resultat (Esaiasson, 2012). 

En annan problematik med metoddesignen är risken att eleverna blir påverkade av den skrivuppgift 
som föregår spelomgången. Denna påverkan går inte att fastställa, inte heller vilken riktning 
påverkan leder dem åt (Esaiasson, 2012). Denna problematik mildras något eftersom 
fältexperimentets fokus delvis består av elevernas förmåga till argumentation och inte enbart 
fokuserar på påverkan av stimulus, det vill säga interaktionen med datorspelet Democracy 3. Det 
som undersökningen fokuserar på är vad eleverna producerar. Detta skapar en problematik i att 
försöka tolka vad eleverna menar för att belysa vilka tankefigurer som presenteras. Problematiken 
är kopplad till designen av kvalitativa textanalyser som metod. Denna problematik är därmed inte 
unik för detta fältexperiment, vilket inte heller innebär att studiens validitet riskeras. 
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Valet av spel till undersökningen har som tidigare nämnts fallit på Democracy 3. Den främsta 
anledningen till valet av spel är att spelets reproduktion av politiska ideologier redan har 
undersökts (Hoff & Pålsson, 2014). Dock kvarstår viss problematik med val av spel. Spelet 
Democracy 3 är som Linderoth (2014) beskriver ett COTS-spel. Detta innebär att spelet är skapat 
i huvudsak för kommersiella syften, vilket innebär att spelet inte per automatik fungerar i en 
undervisningssituation. Dessutom finns det enligt Linderoth (2014) en inbyggd problematik med 
COTS-spel i undervisningen eftersom spelen ofta är skapade för att ge spelaren, X antal timmar 
av underhållning. Det skulle innebära att spelet tar större tid i anspråk att lära sig, än vad 
lektionstiden tillåter, kontra vilken didaktisk effekt spelet skulle kunna ge. Ett sätt att bemöta denna 
problematik i detta fältexperiment är att ge eleverna tillgång till ett kompendium där spelets 
grundläggande funktioner och uppbyggnad förklaras på ett snabbt och effektivt sätt (se Bilaga 3). 
Dessutom är inte huvudfokus i fältexperimentet att eleverna ska bemästra eller nödvändigtvis spela 
hela spelet, vilket gör att en kortare interaktion med spelet också kan ge önskad mätbar effekt. 

Resultat 

Här följer den kvantitativa och kvalitativa analysen av fältexperimentet utifrån den 
elevproducerade empirin. Den kvantitativa analysen inleds med att empirin presenteras genom 
diagram och ordnas i de fem analyskategorierna utifrån analysschemat (se Bilaga 2). 
Analyskategorierna är; frihet, staten, marknad, människosyn & individens möjligheter. Detta 
avslutas med en sammanfattande analys över den kvantitativa sammanställningen av empirin. Den 
kvalitativa analysen inleds med en genomgång av analyskategorierna och de skillnader som finns 
i empirin utifrån exempel från elevtexterna. Först redovisas experimentgruppens resultat och de 
klassrumsobservationer som genomfördes, för att sedan följas av en analys av resultatet. Efter det 
kommer redovisningen utav kontrollgruppens resultat och de klassrumsobservationer som 
genomfördes, för att åter följas av en analys av resultatet. Avslutningsvis följer en sammanfattande 
analys av hela det kvalitativa resultatet. 

I fältexperimentet deltog två klasser på ett studieförberedande program, en av klasserna gick första 
året på gymnasiet och den andra gick andra året på gymnasiet. Den klass som gick första året blev 
experimentgruppen, den andra klassen blev kontrollgruppen. Klassen som är experimentgrupp 
bestod av 26 elever, varav 15 flickor och 11 pojkar. Av dessa var det 17 stycken elever som 
följföljde de tre tillfällen som experimentgruppen var delaktiga i. Bortfallet på nio elever; fyra 
flickor och fem pojkar, berodde i största del på grund av sjukdom under något av de genomförda 
tillfällena som utfördes under en vecka. Dessutom försvann tre elever, tre pojkar, på grund av 
plagiering vid Tillfälle 1 i den kvantitativa analysen, i och med att de kopierade från Internet utan 
att redogöra för egna ståndpunkter i beskrivningar och argumentation. I den kvalitativa analysen 
blir bortfallet endast en elev på grund av plagiat i och med att samma text lämnades in vid Tillfälle 
1 och Tillfälle 3. De två övriga eleverna lämnade in eget producerade texter under Tillfälle 3. 

 

19 

 



Den klass som är kontrollgrupp för fältexperimentet bestod utav 30 elever, varav 20 flickor och 10 
pojkar. I kontrollgruppen är det ett mindre bortfall då endast två elever, en flicka och en pojke, 
missade något utav de två tillfällen som kontrollgruppen var delaktiga i under veckan. 

Under de lektionstillfälle då undersökningen skedde gjordes även klassrumsobservationer på bland 
annat vad som sades i klassrummet och de diskussioner som fördes i grupperna under 
spelomgången. Dessa observationer väntades med att nedtecknas och analyseras till efter 
lektionerna för att inte störa pågående lärprocess. 

Kvantitativ analys 

I detta kapitel kommer statistik redovisas från fältexperimentets båda grupper. Detta genom att en 
kvantitativ analys skett där ord och formuleringar av analyskategorierna har undersökts i de 
elevproducerade texterna. Resultatet kommer att redovisas med hjälp av diagram där både 
resultatet från Tillfälle 1 och Tillfälle 3 presenteras från de båda grupperna. I diagrammen förkortas 
experimentgruppen till exp. och kontrollgruppen förkortas till kon. Dessutom redovisas om 
analyskategorin finns representerad i elevtexten eller inte. Om ett begrepp eller en förklaring 
stämmer överrens med den liberalistiska tankefiguren betecknas det som ett V. Om en 
analyskategori inte nämns i elevtexten markeras det som ett X. Analyskategorin människosyn har 
istället begreppen positiv, negativ eller blandad för att redovisa vilken människosyn eleven ger 
uttryck för, alternativt X om den inte finns representerad. Kapitlet avslutas med en analys av den 
statistik som har presenterats. 
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Statistik från fältexperimentet 

För att ge utslag i analyskategorin frihet skulle begreppet frihet eller varianter av ordet användas. 
Begrepp som “fri marknad” inkluderades inte i denna kategori. 

 

I statistiken ovan går att utläsa en ökning i experimentgruppen från Tillfälle 1 där 15 elever skriver 
om frihet före spelomgången, till Tillfälle 3 där alla 17 elever skriver om det. I kontrollgruppen är 
det en elev färre som nämnt begreppet frihet vid Tillfälle 3, detta på grund av att en elev lämnat in 
ett blankt papper. I övrigt är det ingen förändring i begreppet frihet för kontrollgruppen. 

  

14

2

Analyskategorin Frihet exp. 
Tillfälle 1

V

X

27

1

Analyskategorin Frihet kon. 
Tillfälle 1

V

X

26

2

Analyskategorin Frihet kon. 
Tillfälle 3

V

X

16

Analyskategorin Frihet exp. 
Tillfälle 3

V
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I kategorin staten söktes definitionen av statens roll som liten eller minskande. 

 

I experimentgruppen var det ingen skillnad på Tillfälle 1 och Tillfälle 3. Lika så var det ingen 
skillnad i kontrollgruppen. Statistiken i kontrollgruppen påverkas inte av att en elev lämnade in ett 
blankt papper vid Tillfälle 3, på grund av att eleven vid Tillfälle 1 saknade beskrivning och 
argument för att förklara statens roll. 

  

7

9

Analyskategorin Staten exp. 
Tillfälle 1

V

X

7

9

Analyskategorin Staten exp. 
Tillfälle 3

V

X

15

13

Analyskategorin Staten kon. 
Tillfälle 1

V

X 15

13

Analyskategorin Staten kon. 
Tillfälle 3

V

X
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För att ge utslag i analyskategorin marknad skulle begreppet fri marknad nämnas eller beskrivas 
med andra ord. 

 

Det förekom ingen förändring i experimentgruppen eller kontrollgruppen i denna analyskategori 
från Tillfälle 1 till Tillfälle 3. Likt statistiken för analyskategorin statens roll påverkades inte heller 
statistiken av analyskategorin marknad av att en elev i kontrollgruppen valde att lämna in ett blankt 
papper under Tillfälle 3. Detta på grund av att eleven vid Tillfälle 1 saknade beskrivning och 
argument för att förklara marknadens roll i den liberalistiska ideologin. 

  

5

11

Analyskategorin Marknad  
exp. Tillfälle 1

V

X

5

11

Analyskategorin Marknad  
exp. Tillfälle 3

V

X

9

19

Analyskategorin Marknad  
kon. Tillfälle 1

V

X

9

19

Analyskategorin Marknad  
kon. Tillfälle 3

V

X

 

23 

 



I analyskategorin människosyn var det beskrivningarna som eleverna gav om människans natur 
som gav utslag. I den liberalistiska tankefiguren är människan kapabel och rationell, vilket ger en 
positiv människosyn från liberaler. 

 

 

I experimentgruppen skedde en förändring i denna analyskategori. Två elever gick från att inte ge 
uttryck för en människosyn till att en av dem gav en positiv människosyn och en gav uttryck för 
en negativ människosyn. I kontrollgruppen skedde en förändring då den elev som lämnade in ett 
blankt papper, sänkte antalet i statistiken som gav uttryck för en positiv människosyn. Dessutom 
gick en annan elev i kontrollgruppen, från att enbart ge uttryck för en negativ människosyn, till att 
även ge uttryck för en positiv människosyn i samma text. Detta resulterade i att eleven beskrev 
och argumenterade för en blandad människosyn.  

  

5

2
1

8

Analyskategorin 
Människosyn exp. Tillfälle 1

Positiv

Negativ

Blandad

X

6

31

6

Analyskategorin 
Människosyn exp. Tillfälle 3

Positiv

Negativ

Blandad

X

13

4

4

6

Analyskategorin 
Människosyn kon. Tillfälle 1

Positiv

Negativ

Blandad

X

13

3

5

6

Analyskategorin 
Människosyn kon. Tillfälle 3

Positiv

Negativ

Blandad

X
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I analyskategorin individens möjlighet, är det elevens beskrivning och argumentation kring 
individens möjlighet att förbättra sina livsvillkor eller beskrivning kring att leva det liv de vill, som 
ger utslag. 

 

I denna analyskategori skedde ingen förändring i experimentgruppen eller i kontrollgruppen. 
Statistiken i kontrollgruppen påverkas inte av att en elev lämnade in ett blankt papper vid Tillfälle 
3, på grund av att elevens inlämning vid Tillfälle 1 saknade beskrivning och argument som skulle 
kunna tolkas som att beskriva liberalismens syn på individens möjligheter. 

  

2

14

Analyskategori Individens 
möjligheter exp. Tillfälle 1

V

X

2

14

Analyskategori Individens 
möjligheter exp. Tillfälle 3

V

X

10

18

Analyskategori Individens 
möjligheter kon. Tillfälle 1

V

X

10

18

Analyskategori Individens 
möjligheter kon. Tillfälle 3

V

X
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Analys av statistiken 

I analyskategorierna staten, marknad och individens möjligheter skedde ingen förändring i varken 
experiment- eller kontrollgrupp. En anledning till att det inte blev en mätbar skillnad i 
experimentgruppen är att elever som redan gjort beskrivningar och argumentation i dessa 
kategorier, endast gjorde förtydliganden i sin inlämning vid Tillfälle 3. Detta ger därmed inga 
utslag i den statistiska sammanställningen av den elevproducerade empirin. Det samma gäller 
kontrollgruppen, men med den skillnaden att vid Tillfälle 3 under reflektionen tillade eleverna 
beskrivningar om huruvida den liberalistiska utopin är realistiskt genomförbar eller ej.  

De förändringar statistiken visar i grupperna antyder till att några få elever, främst i 
experimentgruppen, tänkt annorlunda vid inlämningen vid Tillfälle 1 och 3, vilket kan ses i 
förändringen i statistiken. Detta gäller kategorierna frihet och människosyn där elevernas texter 
visar en förändring. Teorierna situationsbaserat lärande och CSCL skulle peka på att den 
förändring som skett är framförallt begränsad till experimentgruppen, i och med att de genomfört 
Tillfälle 2, det vill säga spelomgången. Tillfälle 2 innebar ett moment där gruppen stod i fokus och 
bidrog till interaktion mellan eleverna, vilket i sin tur skulle kunna förklara förändringarna.  

En möjlig förklaring till att den knapp märkbara förändringen i statistiken kan bero på avsaknaden 
av den erfarna personen inom praxisgemenskapen. Detta skulle kunna påvisa vikten av lärarens 
roll i klassrummet för att bidra till den lärandemiljön som skapas genom den interaktionen (Lave 
& Wenger, 1982; Alklind Taylor, 2014). Kontrollgruppen gjorde minimala förändringar, vilket är 
i linje med förklaringsmodellen för både situationsbaserat lärande och CSCL. Detta eftersom båda 
teorierna baseras på stimulus från gruppsamarbete, vilket kontrollgruppen inte fick möjlighet till 
(Lave & Wenger, 1982; Lipponen, 2002). 
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Kvalitativ analys 

I detta kapitel redogörs för den kvalitativa textanalysen av den elevproducerade empirin, enligt 
metoden ordna logiskt (Esaiasson, 2012). Till skillnad mot den kvantitativa-, går den kvalitativa 
textanalysen mer på djupet av de elevproducerade texterna. Dessutom kommer analysen att 
förstärkas och sättas i relation mot SOLO-taxonomin, utifrån de klassrumsobservationer som skett, 
samt de loggböcker som eleverna förde i grupperna under spelomgången vid Tillfälle 2. Citaten 
från elevtexterna i detta kapitel är återgivna i dess originalutförande och har inte redigerats. 

Experimentgrupp 

För att tydligare påvisa förändringar följer här en kvalitativ analys av experimentgruppens texter, 
loggböcker, samt utifrån de klassrumsobservationer som gjorts.  

Frihet 
Merparten av eleverna i experimentgruppen beskrev i första meningen att liberalismen är kopplat 
till frihet. Två elever; Elev 1 och Elev 2 lämnade in blanka papper vid Tillfälle 1 och hamnar 
således på en prestrukturell nivå i SOLO-taxonomin. Dessa två elever producerade dock texter 
som nämnde frihet vid Tillfälle 3 och hamnade då på en unistrukturell nivå.  De var dessutom i 
olika grupper under Tillfälle 2; spelomgången, vilket kan tyda på att dessa elever har tillförskansat 
sig denna kunskap utifrån sina respektive grupper. I deras texter går att läsa följande: 

Liberalismer vill att man ska leva sitt eget liv och ha mycket frihet. 

Elev 1, Tillfälle 3. 

Liberalism är att allt ska vara fritt och och tillåtet eftersom liberal betyder frihet. 

Elev 2, Tillfälle 3. 

I likhet med ovanstående citat stannar flera av eleverna vid den unistrukturella nivån efter båda 
inlämningarna vid Tillfälle 1 och Tillfälle 3: 

Man ska ha frihet. 

Elev 3, Tillfälle 1. 

I citatet kan ses att eleven konstaterar att liberalismen är lika med frihet inom den liberalistiska 
tankefiguren. 

Ett fåtal elever går djupare in i sina resonemang och hamnar på en multistrukturell nivå när de 
beskriver frihet från staten. Eleverna drar även förenklade slutsatser gällande frihet och vad det 
innebär att vara fri, som visas nedan: 
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Rätt till privatföretag, människan har rätt till att göra mycket enligt hur de vill. Människor får ha egen 
ansvar över deras liv. Mycket frihet, det ger konsekvensen att man måste ta stor ansvar. 

Elev 4, Tillfälle 1. 

Liberalismens grundtankar är frihet. Liberty på engelska betyder frihet. friheten som liberaler vill ha i 
samhället är människans sunda förnuft. Staten ska inte ha så mycket makt, men ha koll på viss frågor. 
Människan är alltså smart nog att veta vad som är bra för den. Friheten ska då ge människan chans att 
välja vad som är bra för den delvis ska människan välja själv hur den vill leva sitt liv eller hur den vill 
påverka samhället.  

Elev 5, Tillfälle 1. 

Några elever förtydligade vad de menade med frihet efter Tillfälle 2; spelomgången, men inga nya 
tankegångar tillfördes till argumentationen, som visas i följande exempel: 

Grundtankarna är att varje individ ska känna sig fri, liberalism betyder den enskilda individens frihet 
och integritet okränkbar. 

Elev 6, Tillfälle 1. 

Grundtankarna är att varje individ ska känna sig fri, liberalism betyder den enskilda individens frihet 
och integritet okränkbar. Liberaler vill alltså ha frihet att alla människor ska få välja själva. I stort sett 
vill dem alltså ha en ökad frihet. 

Elev 6, Tillfälle 3. 

I och med att inga nya tankegångar tillfördes, leder det inte till att eleverna når en högre nivå inom 
SOLO-taxonomin. 

Staten 
Staten som analyskategori förekom i något färre än hälften av de elevproducerade texterna. De 
elever som tog upp statens roll beskriver, i olika utsträckning, en minskande stat. Grunden läggs 
vid att staten inte ska bestämma över individerna. Eleverna återkopplar sina argument tillbaka till 
argumentationen kring staten i relation till begreppet frihet: 

Regeringen ska bort och dess makt, så att människorna kan leva självständigt. 

Elev 7, Tillfälle 1. 

Privatpersonen ska ha friheten att få bestämma mycket själv t.e.x. om abort. Staten inte ha så mycket 
makt. 

Elev 8, Tillfälle 1. 

Dock stannar förklaringar och argumentation vid den unistrukturella nivån i och med att inte flera 
aspekter lyfts fram, utan enbart konstateras. 

 

28 

 



I datorspelet Democracy 3 kan situationer uppstå där spelaren ställs inför flera problematiska 
situationer t.ex. hög brottslighet och medborgargarden. De flesta elevgrupper mötte dessa problem 
under Tillfälle 2; spelomgången och konstaterade att de utifrån den liberalistiska tankefiguren 
borde bekämpa problemen. De flesta elevgrupperna kunde inte komma på något sätt att åtgärda 
problematiken inom den liberalistiska tankefiguren om statens roll och blev därmed besegrade av 
det. Ett exempel på detta var en elevgrupp som valde att försöka bekämpa problemet brottslighet 
och fortfarande ta hänsyn till den liberalistiska tankefiguren om statens roll, det vill säga 
minskande stat, genom att införa privatiserade fängelser. När detta inte åtgärdade problemet 
frångick denna elevgrupp liberalismens tankar för att försöka bekämpa problemet genom att staten 
tog ett större ansvar för brottsbekämpning. 

Detta [legaliserandet av droger och ingen åldersgräns på alkohol] ledde till att det blev väldigt mycket 
brottslighet, vilket gjorde att mycket av våra pengar gick till fängelsekostnader, och detta gick inte att 
lösa genom att göra fängelserna privata, eftersom att det fortfarande var statliga pengar, så vi satte 
dödstraff på alla brott, men kom då ihåg att alla droger, alkohol m.m. inte var olagliga, så det var 
väldigt svårt att bli straffad. 

Elev 9, Tillfälle 3. 

Detta står i kontrast med vad Tua skrev vid Tillfälle 1: 

Jag skulle föreslå att de har väldigt lite statligt inblandning i t.ex. marknaden, alltså att de låter 
sjukvården bli en privat verksamhet, och även släppa systembolaget.  

Elev 9, Tillfälle 1. 

I ovanstående citat beskrivs statens roll som minskande, men under Tillfälle 2 väljer elevgruppen 
att staten ska ta ett större ansvar när de privatiserade fängelserna inte kunde hantera problemet. 
Argumentationen och förklaringarna ligger kvar på en unistrukturell nivå, men eleven når upp till 
den högre nivån av denna. Det vill säga att eleven försöker blanda in flera aspekter, men misslyckas 
i att få fram ett enhetligt resultat. Tanken om att införa dödsstraff för alla brott går emot de 
liberalistiska tankefigurerna som uttrycks av eleven vid Tillfälle 1. 

Ett fåtal elever nådde i sin text upp till multistrukturell nivå gällande statens roll inom den 
liberalistiska tankefiguren. Ett exempel på en elev som nådde en högre nivå inom SOLO-
taxonomin var Elev 10 som skrev följande vid Tillfälle 1: 

 

Regerigen skulle göra så lite som möjligt. Det ska finnas möjlighet för alla att göra vad man vill och 
alla ska vara lika. Regeringen ska göra det minsta möjliga, och det ska inte finnas mycket statligt 
ägande. Det enda som staten ska ha hand om är t.ex. bygge av vägar, sjukhus mm. 

Elev 10, Tillfälle 1. 
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Elev 10 genomförde Tillfälle 2 och utvecklade sedan resonemanget under Tillfälle 3: 

De vill inte att det ska finnas några skatter. De är för allt som är personlig ägt, som t.ex. de vill att det 
ska finnas privatägda fängelser och t.ex friskolor. De vill att människor ska kunna göra vad de vill så 
de vill att t.ex. att man ska ta bort lagar på marijana och de vill inte att det ska finnas skatt på tobak. 
De gillar att försvaret minskas för man ska förlita sig på folket.  

Elev 10, Tillfälle 3. 

Här har eleven förstärkt sina tankegångar och resonemang i enlighet med den liberalistiska 
tankefiguren. 

Marknad 
Analyskategorin marknad åsyftar till att påvisa gränsen mellan stat och den fria marknaden. Detta 
både genom vilka ekonomiska system som ska användas i landet, men även hur stor statens roll 
som aktör på marknaden ska vara. Få elever har i sina inlämnade texter tagit upp de ekonomiska 
systemen, företagande och privat ägande i enlighet med den liberalistiska tankefiguren: 

Liberaler vill också ha en så kallad "frihandel". 

Elev 11, Tillfälle 1. 

Rätt till privatföretag, människan har rätt till att göra mycket enligt hur de vill. [...] Rätt till 
privatföretag, många privatföretag. 

Elev 4, Tillfälle 1. 

Därför stannar de flesta elever vid en prestrukturell nivå inom SOLO-taxonomin gällande 
analyskategorin marknad. De elever som väljer att ta upp diskussioner kring marknad stannar på 
en unistrukturell nivå. 

Människosyn 
Den näst sista analyskategorin är människan; det vill säga hur eleverna beskrev, förklarade och 
argumenterade gällande den liberalistiska tankefiguren kring ideologins syn på människans natur. 
Denna analyskategori var den av de fem som visade störst splittring gällande elevernas svar. Detta 
för att svaren varierade i argumentationen, i relation till den liberalistiska tankefiguren. 

Människan får ha egen ansvar över sitt liv eftersom alla människor har tillräcklig med kunskap för att 
klara sig själv. 

Elev 4, Tillfälle 1. 

Varje person ska kunna forma sitt liv. Ha förutsättningarna och möjligheterna till att leva det liv man 
vill. Alltså göra det så enkelt som möjligt för människans chans till egenägande. Regeringen ska inte 
styra människan, utan låta deras egna tankar leda dem. 
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Elev 12, Tillfälle 1. 

Ovanstående citat visar att eleverna ger uttryck för en positiv människosyn i enlighet med den 
liberalistiska tankefiguren.  

Däremot fanns det två elever som vid Tillfälle 1 gav uttryck för en negativ människosyn. Detta 
återfanns i olika former i elevernas inlämningar, som följande exempel visar: 

Om man vill starta ett liberalt samhälle så måste man se konsekvenserna. Att ge folket frihet kan vara 
riskabelt. Jag tror att det kan gå över styr om man får för mycket frihet. Mina råd är att tänka igenom 
vad som ska innehålla mera frihet. En organiserad planering är viktigt att man har. Tänk även vad 
folket vill ha förändrat och diskutera om det är nödvändigt att ändra på dessa saker som folket vill 
ändra på. Folket kan inte få allt dom vill. Man får verkligen se konsekvenserna. 

Elev 13, Tillfälle 1. 

En negativ människosyn är emot vad den liberalistiska tankefiguren påvisar om människans natur. 

Det fanns även ett exempel där en elev i samma text gav uttryck för både positiv och negativ 
människosyn. Elev 5 skriver i större delen av sin text med en positiv människosyn och påvisar att 
människor är kapabla att ta hand om sig själva. I en av de avslutande meningarna beskrivs att 
anledningen till att fabriksarbetare och låglönearbetare har de jobb de har, på grund av att de inte 
kämpar, vilket innebär att människor väljer låglönejobb av lathet och att de inte orkar ta sig högre 
i lönehierarkin.  

Människan är alltså smart nog att veta vad som är bra för den. Friheten ska då ge människan chans att 
välja vad som är bra för den delvis ska människan välja själv hur den vill leva sitt liv eller hur den vill 
påverka samhället. [...] Eftersom folk själva får välja sina vägar i livet kommer inte lika mycket folk 
att vara arbetare på fabriker eller så kommer de inte ha låglöns-jobb eftersom de kämpar. 

Elev 5, Tillfälle 1. 

Detta visar på en mer negativ inställning till människors natur. Elev 5 ger därför uttryck för en 
blandad människosyn i sin text. 

Det finns elever som tidigare inte gav uttryck för en människosyn, men efter Tillfälle 2 har 
genomförts och texten redigeras vid Tillfälle 3, sedan gör detta. Dessa förändringar resulterade i 
att en elev gav uttryck för en positiv människosyn och en elev gav uttryck för en negativ 
människosyn. Här följer ett exempel på en positiv människosyn: 

Liberaler vill alltså ha frihet att alla människor ska få välja själva. 

Elev 6, Tillfälle 3. 

Elev 6 skriver om hur alla människor kan välja själva, vilket indirekt antyder att människan är 
smart nog att kunna välja vad som är bäst för den själv. 
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Å andra sidan beskriver Elev 1 att droger bör vara olagliga för att elever ska kunna koncentrera 
sig på skolan, vilket antyder att staten bör se till att elever inte får tag på droger för deras eget 
bästa.  

En bra sak är att minska drager tillåtelse så att det blir mindre ungdomar som köper det och kan 
konsetrera sig på skolan och sin hälsa. 

Elev 1, Tillfälle 3. 

I förlängningen innebär det att människan inte är kapabel till att hantera eller ta beslut om sin egen 
droganvändning. Detta tyder på en mer negativ människosyn än det överstående exemplet. 

De elever som genom sina texter kategoriseras in i analyskategorin människosyn hamnar på en 
unistrukturell nivå inom SOLO-taxonomin. Detta för att de endast tar upp några få exempel för att 
stödja sina tankegångar och inte går längre i sina resonemang. 

Individens möjligheter 
Den sista analyskategorin var individens möjligheter. Där var det två elever som skrev 
beskrivningar som går att tolka in i analyskategorin. Den första beskriver följande: 

Alla ska ha samma mäjligheter och rättigheter till att leva det liv de vill, alltså leva ett liv där de själva 
bestämmer hur de ska gå till. 

Elev 14, Tillfälle 1. 

Eleven beskrev att alla människor i samhället ska ha samma chans att lyckas. Den andra eleven 
beskriver också att alla ska kunna göra vad de vill med sina egna liv. Båda följer därmed den 
liberalistiska tankefiguren. 

Svårkategoriserade förändringar 
Utöver de fem analyskategorierna frihet, staten, marknad, människosyn och individens möjligheter 
noterades ett flertal förändringar i elevtexterna vid Tillfälle 3. Dessa förändringar går inte att 
kategorisera in i de ovanstående analyskategorierna, men det går att utläsa en förändring utifrån 
grupptillhörighet. En fjärdedel av de elever som gjort de tre momenten skriver vid Tillfälle 3 om 
droger, trots att de vid Tillfälle 1 inte nämner droger. När Grupp 1 inför legalisering av droger, 
motiverar de sitt beslut på följande sätt i loggboken från Tillfälle 2:  

liberaler tycker att varje människan har ansvar över sig själv vad man borde göra och inte göra. 

Grupp 1, loggbok. 

Eleverna Elev 1 och Elev 4 som var deltagare i Grupp 1 skriver på följande sätt vid Tillfälle 3: 
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En bra sak är att minska drager tillåtelse så att det blir mindre ungdomar som köper det och kan 
konsetrera sig på skolan och sin hälsa. 

Elev 1, Tillfälle 3. 

I ett liberalt samhälle anser man att droger som marijuana borde vara laglig, där varje människa är 
ansvarig för sin dos av detta och ifall de blir beroende. 

Elev 4, Tillfälle 3. 

Detta påvisar att gruppinteraktionen som skett vid Tillfälle 2 har i någon utsträckning påverkat 
elevernas kunskaper till att förändra sina svar vid Tillfälle 3. Detsamma går att utläsa i texterna 
från deltagare av Grupp 2. Under Tillfälle 2 valde gruppen tillsammans att legalisera droger under 
spelomgången: 

Genom att införa detta kommer det avdramatisera droger och vi tror det successivt kommer minska 
användningen av droger. 

Grupp 2, loggbok. 

Två elever från gruppen skriver på följande sätt i sina individuella inlämningar: 

Jag skulle vilja förslå att Sverige legaliserar vissa droger. För om vi tillåter vissa droger inom landet så 
minskar vi på brott mot lagen och det blir mycket friare i landet. 

Elev 2, Tillfälle 3. 

Som tex att droger och andra saker ska bli tillåtet. 

Elev 15, Tillfälle 3. 

Legalisering av droger saknas i elevtexterna vid Tillfälle 1, men återfinns vid Tillfälle 3. 

En elev som skiljer sig från de övriga angående gruppinteraktionen är Elev 10. Till skillnad från 
ovanstående exempel står det för elevens grupp, Grupp 3, ingenting om droger i loggboken, trots 
detta skriver Elev 10 om droger vid Tillfälle 3. 

 

De vill att människor ska kunna göra vad de vill så de vill att t.ex. att man ska ta bort lagar på 
marijana och de vill inte att det ska finnas skatt på tobak. 

Elev 10, Tillfälle 3. 

Från Tillfälle 2 finns dock spår av diskussion angående skatt på tobak i loggboken från Grupp 3, 
genom argumentet att ingen ska förhindras röka på grund utav skatter. Gruppen uttrycker att det 
är individens rättighet att röka om personen själv vill. En positiv människosyn, jämlikhet och 
individens möjligheter genomsyrar loggboken för Grupp 3. Till exempel införde gruppen olika 
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lagar och policyer som stärkte människornas rättigheter och säkerställde att alla människor skulle 
ha samma chans i livet genom införande av till exempel rätt till juridiskt ombud vid åtal och 
antidiskrimineringslagar. Endast en av eleverna som ingick i grupp 3 uttryckte en människosyn 
och den människosyn som uttrycktes var positiv. De tre övriga i guppen återspeglade inte något 
noterbart om människosyn, jämlikhet eller individens möjligheter. 

Samma fenomen gällande positiv människosyn som visas vid Tillfälle 2 i loggboken för Grupp 3, 
går att identifiera i loggboken för Grupp 5. Där lyfts till exempel fram hur gruppen sänker gränsen 
på alkohol på grund av att de anser att människor är smarta nog att kunna hantera avskaffandet av 
åldergräns gällande alkohol. 

Vi anser att alla ska kunna få inneha alkohol. Vi tror också att folk har ett sunt förnuft och sedan 
kunna bestämma själva om alkohol. 

Grupp 5, loggbok. 

Dock återspeglas inte dessa diskussioner som loggboken visar vid Tillfälle 2 i de efterföljande 
individuella inlämningarna vid Tillfälle 3. 

Liksom de flesta andra grupper tog även Grupp 6 bort åldergränserna på alkohol, tog bort 
tobaksskatten och legaliserade droger under spelomgången vid Tillfälle 2. Motiveringen för dessa 
beslut saknas i gruppens loggbok från tillfället, men visas inte heller i de individuella 
inlämningarna från Tillfälle 1 och Tillfälle 3. Dock motiveras införandet, förändringar och 
avskaffandet av andra policyer med argumenten att liberaler anser att folk själv ska få välja, vilket 
i förlängningen skulle innebära en positiv människosyn. Problemen som uppstod i datorspelet med 
förändringarna försökte Grupp 6 lösa på ett annorlunda sätt, jämfört med de andra elevgrupperna.  

Vi släppte också reglerna omkring alkohol och droger, alltså fick alla köpa alkohol och alla droger var 
lagliga. Detta ledde till att det blev väldigt mycket brottslighet, vilket gjorde att mycket av våra pengar 
gick till fängelsekostnader, och detta gick inte att lösa genom att göra fängelserna privata, eftersom att 
det fortfarandAe var statliga pengar, så vi satte dödstraff på alla brott, men kom då ihåg att alla droger, 
alkohol m.m. inte var olagliga, så det var väldigt svårt att bli straffad. 

Elev 9, Tillfälle 3. 

Detta stred mot de instruktioner eleverna fått för spelomgången, där de skulle styra landet och 
försöka skapa den liberalistiska utopin. Grupp 6 försökte motarbeta den höga brottsligheten med 
att införa dödsstraff för alla brott i landet, vilket gjorde att den önskade effekten uteblev. 

Observationer av experimentgruppen 

Tillfälle 2, det vill säga spelomgången verkar ha engagerat eleverna som förde livliga diskussioner 
i grupperna om vad som skulle göras och varför. Flera av grupperna ändrade, som noterats ovan, 
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lagarna kring droger vilket i regel följdes upp med diskussioner om hur de skulle försöka åtgärda 
de nya problem som spelet presenterade som konsekvens. I spelet var föräldrar en väljargrupp som 
de flesta av elevgrupperna upplevde ha problem med, efter införanden av lättare drog-, tobak- och 
alkohollagar. En elev från Grupp 4 funderade högt över problematiken med denna väljargrupp: 
“Hur fan ska man få föräldrarna glada?” Gruppen försökte lösa problemet genom att införa en rad 
välfärdsliberalistiska policyer t.ex. gratis skolmat och höjda barnbidrag, för att försöka blidka 
föräldrarna, dock till ingen nytta.  

Denna konflikt med väljargruppen föräldrar återfinns oberoende av grupptillhörighet i elevernas 
inlämningar vid Tillfälle 3. I bland annat följande elevtexter beskrivs det på följande sätt: 

Att skapa en liberalt samhälle kan vara svårt och kan påverka, pågrund av andras tankar och viljor. Att 
t.ex minska åldern för alkohol kan påverka andra som föräldrar och andra människor som har emot 
alkohol. Det gäller även att kunna balansera folkets olika viljor men även kunna ha ett liberalismen 
som en majoritet. 

Elev 13, Tillfälle 3. 

Jag skulle se till att landet blev mer fritt att man får gör lite mer vad man vill. Som tex att droger och 
andra saker ska bli tillåtet. Men det skulle ju även påverka dom andra i samhället eftersom andra i 
samhället inte kanske gillar att allt ska bli så fritt som Liberalerna vill. 

Elev 15, Tillfälle 3. 

Eleverna beskriver där och diskuterar konsekvenserna som kunde bli om man införde lagar som 
skapade en konflikt med vissa väljargrupper. Viktigt att poängtera är att Elev 15 vid Tillfälle 1 
plagierade sin text från Internet, medan vid Tillfälle 3 skapade en egenproducerad text utifrån 
spelomgången vid Tillfälle 2. 

Analys av resultatet från experimentgruppen 

Eleverna visar att de förknippar liberalismen med frihet. Alla elever nämner begreppet frihet och 
att liberalism handlar om det efter Tillfälle 3. Vid Tillfälle 1 fanns det elever som inte gav något 
uttryck för grunderna inom liberalismen. Detta är i linje med vad de applicerade teorierna; 
situationsbaserat lärande och CSCL:s förklaringsmodeller påvisar (Lave & Wenger, 1991; 
Lipponen, 2002). Enligt förklaringsmodellen för situationsbaserat lärande har de elever i 
grupperna som besatt mer kunskap kring liberalismen förmedlat detta till de övriga (Lave & 
Wenger, 1991). Detta genom att de tillsammans spelade spelet och försökte skapa den liberala 
utopin för invånarna. Enligt förklaringsmodellen för CSCL är det de diskussioner som förts i 
grupperna utifrån spelomgången som gjort att förändringen skett i elevernas kunskaper om 
liberalismen (Lipponen, 2002). De två teoriernas förklaringsmodeller stärks ytterligare genom att 
de elever som inte skrev om frihet vid Tillfälle 1, under Tillfälle 2 befann sig i olika grupper. Detta 
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bidrog att de under Tillfälle 3 hade förmedlats kunskapen kring frihet från andra medlemmar av 
gruppen och då kunde uttrycka den individuellt.  

Detta påvisar att det i minst två av grupperna har förmedlats kunskap eller diskuterats fram av 
eleverna gällande analyskategorin frihet. Dock stannar flera av eleverna vid den unistrukturella 
nivån enligt SOLO-taxonomin, där det konstateras att liberalismen är frihet. Eleverna fortsätter 
inte vidare i sina resonemang. Några elever beskriver frihet som frihet från olika typer av förtryck 
från staten eller andra individer vid Tillfälle 1, för att sedan vidareutveckla definitionen av frihet 
vid Tillfälle 3. Det antyder att de påverkats av gruppens diskussion vid Tillfälle 2. De flesta elever 
verkar dock vara säkra i sin definition av frihet från Tillfälle 1 och ändrar inget vid Tillfälle 3. 

Eleverna visade inte upp någon noterbar förändring i sin argumentation gällande statens roll inom 
liberalismen mellan Tillfälle 1 och Tillfälle 3. De flesta elever ligger på den unistrukturella nivån, 
men det finns några elever som nådde den multistrukturella nivån. Merparten av eleverna ger 
uttryck för en minskad stat i relation till analyskategorin statens roll. Dock finns det exempel på 
elevtext där statens roll framställs som bipolär. Detta gäller Grupp 6 som avskaffade restriktioner 
på droger, alkohol och tobak, eftersom de ansåg att människan är kapabel att välja själv om de vill 
använda droger eller inte. Däremot svarade spelet med problem som hög brottslighet, vilket 
gruppen försökte motverka genom att staten skulle ta ett större dömande ansvar och gruppen 
införde dödsstraff för samtliga brott. Motiveringen till införandet var att de inte kunde sänka 
brottsligheten genom att införa fler privatiserade fängelser, eftersom dessa fängelser fortfarande 
bredrevs med statliga medel och gruppens mål var att sänka statens utgifter. Detta skulle kunna 
påvisa att liberalismen värderade pengar och statens minskande roll, högre än individers rätt till 
ett liv. Om detta var gruppens medvetna val eller inte, går inte att styrka utifrån resultatet av 
fältexperimentet, utan skulle behöva följas av en diskussion och gruppreflektion kring elevernas 
val för att försöka skapa en starkare lärprocess enligt reflekterande lärande (Biggs & Tang, 2007). 
Utifrån analysen av loggboken från Grupp 6 diskuterar eleverna sig fram till beslutet om 
dödsstraff, vilket sedan återges vid Tillfälle 3 i enlighet med CSCL:s förklaringsmodell, trots att 
resultatet inte blir i enlighet med den liberalistiska tankefiguren (Lipponen, 2002; Ball, 2011). 
Utifrån teorin om situationsbaserat lärande är det svårt att förklara denna förändring från Tillfälle 
1 till Tillfälle 3, i och med att Tillfälle 1 visade för få erfarna deltagare. Vidare i gruppdiskussionen 
fanns därmed ingen som kunde förmedla sin kunskap till övriga gruppmedlemmar (Lave & 
Wenger, 1991). 

I kategorin marknad skedde inga förändringar och svaren som eleverna gav var unistrukturella. 
Detta ger inte utrymme till en analys utöver att marknad förekommer i texterna. 

När det kommer till analyskategorin människosyn gav hälften av eleverna data för att kunna 
klassificeras in under denna. De elever som uttryckte en syn på människor i sina texter varierade 
mellan positiv, negativ och blandad människosyn. Dock var det fler som uttryckte en positiv 
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människosyn, än de två övriga. Den liberalistiska tankefiguren ger uttryck för en tydligt positiv 
människosyn, där människan ses som tillräckligt smart och rationell för att kunna styra sitt eget liv 
utan inblandning av till exempel staten. Vid Tillfälle 3 visades en förändring av hur två elever 
uttryckte begreppet människosyn, mot att det saknades vid Tillfälle 1. Vid Tillfälle 3 uttryckte en 
elev en positiv människosyn och en elev uttryckte en negativ människosyn. Den elev som uttryckte 
en positiv människosyn påpekar att liberalismen vill ge människor större möjligheter att klara sig 
själv. Den elev som uttryckte en negativ människosyn reflekterar över de problem som spelet 
resulterar i när människor får dessa friheter. När det gäller dessa förändringar i människosyn som 
eleverna uttryckte skulle CSCL förklara detta med att spelet visade vad liberalerna tycker 
(Lipponen, 2002). Detta kan vara en bidragande faktor till den positiva människosyn som uppstod. 
Spelet visade även en version av hur det skulle kunna gå till när detta infördes, vilket även skulle 
kunna bidraga till en negativ människosyn. Eleverna tog till sig olika delar av den verklighet som 
spelet målade upp. Enligt situationsbaserat lärande är det svårt att förklara denna förändring, i och 
med att det fanns för få erfarna deltagare i gruppdiskussionen som skulle kunnat förmedla denna 
kunskap till övriga gruppmedlemmar (Lave & Wenger, 1991). 

I likhet med analyskategorin marknad finns det ingen utveckling i elevernas argumentation och 
beskrivningar av analyskategorin individens möjligheter. De elever som nämner individens 
möjligheter beskriver att människan ska ha möjligheten att leva det liv man vill. Efter detta stannar 
argumentationen på en unistrukturell nivå, och eleverna konstaterar enbart enstaka fakta istället 
för att se flera olika möjligheter. På grund av detta kan inte de två gruppdynamiska teorierna 
appliceras då en förändring inte skett. 

När loggböckerna från Tillfälle 2 analyserades i korrelation med elevtexterna från Tillfälle 1 och 
Tillfälle 3, framgår att det som grupperna har antecknat i loggböckerna oftast är mer i linje med 
den liberalistiska tankefiguren. Detta till skillnad från vad som visas i elevernas individuella 
inlämningar vid både Tillfälle 1 och Tillfälle 3. I elevgruppernas loggböcker vid Tillfälle 2 
förtydligar de varför de genomför policyer utifrån argumentation som överensstämmer med den 
liberalistiska tankefiguren. Denna argumentation fördes endast i ett fåtal fall över till elevtexterna 
vid Tillfälle 3. Det faktum att loggböckerna återspeglar en djupare förståelse, stämmer överens 
med CSCL:s förklaringsmodell. Detta på grund av att de gruppdiskussioner som fördes under 
Tillfälle 2 fungerade. Eleverna försökte att diskutera sig fram till vilka val och möjligheter som 
fanns tillgängliga i försöken att skapa den liberalistiska utopin i datorspelet. Detta innebar att under 
diskussionerna och de val som grupperna genomförde, hade hela gruppen möjlighet att påverka. 
Det fanns alltså inte enbart en person som tog kommandot och styrde spelomgången. Detta är 
jämförbart med hur CSCL ser på skapandet av stimulerande lärmiljöer, där gruppdiskussioner sker 
utifrån datorn som central punkt inom gruppen (Lipponen, 2002).  
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Den skillnad som syntes mellan gruppernas loggböcker och de individuella inlämningarna, skulle 
enligt situationsbaserat lärande kunna förklaras genom att den kunskap som skapades tillsammans 
vid Tillfälle 2 inom praxisgemenskapen, sedan inte överfördes till den individuella uppgiften vid 
Tillfälle 3. I och med att praxisgemenskapen var bruten applicerades inte lärandet i den nya 
situationen när eleven ensam genomförde uppgiften. Detta skulle kunna visa lärarens viktiga roll 
för att överbygga denna problematik. Det skulle innebära att läraren i egenskap av pedagogisk 
ledare, gör att eleven inte hamnar utanför praxisgemenskapen i klassrummet under individuella 
uppgifter (Lave & Wenger, 1991). 

Under observationerna av Tillfälle 2 uttryckte flera elever en frustration: “Det här går inte!” och 
“Hur fan ska man göra föräldrarna glada?”. Elevernas försök att skapa den liberalistiska utopin 
mötte motstånd av datorspelet Democracy 3:s inbyggda regelsystem. När eleverna i datorspelet 
legaliserar droger ökar spelet automatiskt brottsligheten, vilket resulterar i att elevernas popularitet 
som statschef med vissa väljargrupper i landet minskar. Detta ingick inte i elevernas plan för att 
skapa den liberalistiska utopin. Det går att speltekniskt kontra dessa påverkningar, men som 
eleverna märkte är det svårt att göra detta inom den liberalistiska tankefiguren. I sin tur får det 
konsekvensen att eleverna upplever den liberalistiska utopin som ouppnåbar inom datorspelet. 
Vidare färgar detta också elevernas inlämningar efter Tillfälle 2 och visar en mer negativ syn på 
liberalismen som politisk ideologi. Diskussionen kring datorn som central punkt har således 
påverkat eleverna enligt CSCL:s förklaringsmodell. Detta innebär att elevernas diskussion inte 
stannar kring datorn och datorspelet, utan även påverkar eleven efter spelomgången, vilket visats 
av några elever vid Tillfälle 3 (Lipponen, 2002). 

Kontrollgrupp 

Den liberalistiska tankefiguren var mer utvecklad i kontrollgruppens texter vid Tillfälle 1, mot hur 
det var i experimentgruppen vid samma tillfälle. Ett flertal elever från kontrollgruppen ligger redan 
vid Tillfälle 1 på en multistrukturell nivå utifrån SOLO-taxonomin, dessutom når ytterligare ett 
fåtal elever dit vid Tillfälle 3. 

Frihet 
En närmare granskning av de elevproducerade texterna visar att inom analyskategorin frihet har 
enbart små förändringar skett. Dessa förändringar består av förtydliganden, snarare än nya 
argument och beskrivningar i relation till den liberalistiska tankefiguren. Elev 16 skriver följande 
vid Tillfälle 1: 

Man vill ha ett fritt folk, inte en stark kontrollerande stat. 

Elev 16, Tillfälle 1. 

Vid Tillfälle 3 förtydligar eleven sin beskrivning till att: 
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Man vill ha ett rikt och fritt folk, inte en stark kontrollerande stat. Frihet är nyckelordet. 

Elev 16, Tillfälle 3. 

Ett liknande exempel på en förändring kan ses i Elev 17 text: 

[...] den enskilda människan ska vara helt fri. Att man ska få tycka och tänka som man vill.  

Elev 17, Tillfälle 1. 

Vid Tillfälle 3 adderar Elev 17 följande till sina förklaringar och beskrivningar av grunderna inom 
liberalismen: 

[...] den enskilda människan ska vara helt fri. Att man ska få tycka och tänka som man vill. Friheten är 
syftet i denna politiska ideologi då det gäller yttrandefrihet, religionsfrihet samt ekonomisk frihet [...] 

Elev 17, Tillfälle 3. 

Efter Tillfälle 3 uppnår båda inlämningarna i sin helhet en mulitstrukturell nivå inom SOLO-
taxonomins bedömning av inlämningarnas sammanhängande förklaringar, argumentation och 
resonemang. 

Staten 
Analyskategorin staten visar en liknande tendens som vid analysen av analyskategorin frihet när 
det gäller hur text ändrats. Elev 16skriver i sin text: 

Därför bör den här staten sträva efter att kunna styra vissa viktiga delar. En nattväktarstat är nog det 
dem borde bli för att kunna bli en liberalistisk utopi. 

Elev 16, Tillfälle 1. 

Vid Tillfälle 3 förtydligar Elev 16 sin argumentation genom att ge ett exempel och ändra sitt ordval 
i sista meningen. 

Därför bör den här staten sträva efter att kunna styra vissa viktiga delar som till exempel sitt 
utbildningssystem. En nattväktarstat är nog det närmaste de kan komma en utopi.  

Elev 16, Tillfälle 3. 

Vid Tillfälle 3 lägger Elev 18 till följande mening: 

Parallellt med detta ska man sälja ut den offentliga sektorn till privata aktörer för att minska statens 
utgifter (och storlek). 

Elev 18, Tillfälle 3. 
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Med denna förändring förstärker eleven sin bild av statens roll vid Tillfälle 3, till skillnad från hur 
det uttrycks vid Tillfälle 1. 

Marknad 
I analyskategorin marknad är det flera elever som nämner marknadsekonomi och återger 
liberalismens syn på marknad i relation till statens minskande roll. Däremot är det endast en elev 
som gör ett förtydligande i kategorin marknad från Tillfälle 1 till Tillfälle 3. Det exemplet är det 
ovanstående citat från Elev 18. De flesta elever som nämner marknadsekonomi gör det snarare i 
konstateranden som endast stannar på en unistrukturell nivå. Ett exempel på detta är hämtat från 
Elev 19 Tillfälle 1: 

Demokratisering och politisk frihet, att man ska ha ekonomisk frihet. Liberaler har alltid arbetat för 
frihandel och näringsfrihet 

Elev 19, Tillfälle 1. 

Detta förändras inte vid reflektionen vid Tillfälle 3. 

Människosyn 
Inom analyskategorin människosyn uttrycker flertalet elever att liberalismens syn på människan 
är positiv. Ett exempel på detta kommer från Elev 20 text från Tillfälle 1: 

Liberalismen handlar om den fria människan och att varje människa har rätt till frihet samt är kapabel 
att göra rationella och förnuftiga val för sig själva. Robinson Crusoe, den rationella människan. 

Elev 20, Tillfälle 1. 

Flera elever använder begrepp som den rationella människan som ett förtydligande över denna 
människosyn i relation till den liberalistiska tankefiguren vad gäller ideologins grund. 

Det går också att urskilja en form av blandad människosyn i flera av elevernas texter. Ett exempel 
är Elev 21 text där en form av kravliberalism uttrycks, där till exempel bidrag ska minskas, 
eftersom det skapar lata människor: 

att man helt enkelt drar ner till bidrag som skapar lata människor som bara sitter hemma i soffan utan 
att kämpa , de som bara glider på resten av arbetarna i samhället. Om man skär ner på bidragen 
kommer det skapa motivation till befolkningen, då mer hänger på dem själva, de kommer då troligtvis 
att kämpa mer för att nå sina mål. Vi kommer då få ett effektivare samhälle. 

Elev 21, Tillfälle 1. 

Däremot finns det i samma elevs text vid Tillfälle 3 inslag och förtydliganden av den liberalistiska 
människosynen där den rationella människan lyfts fram med ett exempel kring Robinson Crusoe: 
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Hela tanken är uppbyggt på att varje människa gör rationella beslut , varje människa är en rationell 
människa ( Robinsson cruse ) 

Elev 21, Tillfälle 3. 

Detta innebär att bilden av människosynen som uttrycks elevens text blir en blandad människosyn 
inom den analyskategori som gjorts upp enligt analysschemat. 

Individens möjligheter 
I analyskategorin individens möjligheter har flertalet elever beskrivit och argumenterat för hur 
jämställdhet fungerar som en form av detta: 

Jag skulle ge rådet att de skulle ägna sig åt att förbättra jämställdheten i landet så at alla människor, 
oberoende på kön, ålder, hudfärg och sexuell läggning, skulle bemötas med samma respekt och därför 
få samma möjligheter. 

Elev 22, Tillfälle 1. 

På detta sätt gav eleven uttryck för individens möjlighet att kunna leva sitt önskade liv i relation 
till den liberalistiska tankefiguren. 

Ett annat exempel är följande citat: 

Sociala reformer, regeringen ska arbeta genom att använda sig av välfärdsreformer för att öka 
människors livschanser. 

Elev 19, Tillfälle 1. 

Här visas individens förbättrade möjligheter genom att det finns ett socialt skyddsnät som ska leda 
till lika chanser för alla. 

Observationer av kontrollgruppen 

I och med att kontrollgruppen inte genomförde Tillfälle 2 var klassrumsobservationen i denna 
grupp mindre. Under Tillfälle 3 gavs den reflekterande uppgiften, där eleverna skulle läsa igenom 
sin text, reflektera över sina tidigare svar och om möjligt redigera texten. Det som observerades 
då var att en elev gav ett uppgivet uttryck över uppgiften: “Varför ska vi göra detta? Vi har ju inte 
fått någon ny information!”. Utöver denna observation observerades det att klassen arbetade 
fokuserat både vid Tillfälle 1 och vid Tillfälle 3. 

Analys av resultatet från kontrollgruppen 

Den kvalitativa analysen av den elevproducerade empirin från kontrollgruppen visar att viss 
förändring har skett i texterna utan att kontrollgruppen exponerats för det stimulus som 
experimentgruppen gjorde i form av Tillfälle 2; spelomgången. Dock är dessa förändringar enbart 
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förtydliganden av de beskrivningar och argumentation som skrevs vid Tillfälle 1, det vill säga att 
ingen egentlig förändring av innehållet har skett vid Tillfälle 3. 

Överlag är det betydligt färre förändringar som skett i kontrollgruppen i jämförelse med 
experimentgruppen. En del av detta kan förklaras med att kontrollgruppen gav mer fullständiga 
svar vid Tillfälle 1 och hade därmed inte något att tillägga vid Tillfälle 3. Detta skulle kunna 
förklaras genom att eleverna i kontrollgruppen gick i årskurs 2 på gymnasiet och har utifrån det 
rådande upplägget på programmet, läst hela samhällskunskap 1b, samt merparten av kursen 
samhällskunskap 2, till skillnad från experimentgruppen. Under samhällskunskap 2 har eleverna i 
kontrollgruppen studerat nationalekonomi och bland annat kommit i kontakt med liberala 
ekonomiska teorier som ekonomisk liberalism och keynesianismen.  

I analyskategorin frihet har det inte skett någon större förändring mellan Tillfälle 1 och Tillfälle 3. 
De förändringar som observerats är förtydliganden och vidareutvecklanden av beskrivningarna 
kring begreppet frihet. Detta gäller även för analyskategorierna statens roll och marknad. 
Förklaringen skulle kunna var att eleverna inte har exponerats för något nytt stimulus i organiserad 
form som en spelomgång, till skillnad från experimentgruppen. Därför ger kontrollgruppen inte 
uttryck för en förändring i sina texter. Dock när det gäller analyskategorin marknad finns inte 
någon större skillnad mellan experimentgruppens eller kontrollgruppens beskrivningar och 
argumentation kring marknadens roll i den liberalistiska utopin. Detta trots att eleverna i 
kontrollgruppen har läst ett moment om liberala, ekonomiska teorier föregående höst. 

Gällande analyskategorin människosyn skedde ett fåtal förändringar i kontrollgruppen. Den mest 
märkbara gavs av Elev 21. Vid Tillfälle 1 uttryckte eleven enbart en negativ människosyn. I texten 
antyds att anledningen till att det finns arbetslösa och lågavlönade jobb, beror på att de människor 
som befinner sig i dessa socioekonomiska grupper inte “kämpar” tillräckligt för att ta sig ur dem. 
Detta skulle kunna rådas bot på genom att sänka bidragen, men eleven antyder också att människor 
är lata, samt inte själva kan se till sitt eget bästa. Denna argumentation är mer i linje med vad den 
konservativa tankefiguren står för, snarare än vad den liberalistiska gör (Ball, 2011). Vid Tillfälle 
3 gör eleven ett tillägg till sin text, där eleven beskriver människan som en rationell varelse, samt 
att varje människa kan fatta de bästa besluten åt sig själv, vilket följer den liberalistiska 
tankefiguren. Dessa två skiljda antaganden om människans natur står i motsatts till varandra. Detta 
antyder ett flertal möjligheter till varför förändringen har skett; Elev 21 kan ha förändrat sina 
åsikter, eller kommit ihåg en tidigare kunskap vid Tillfälle 3, eller att eleven inte ser den kognitiva 
dissonansen i påståendena. Förklaringen till förändringen ligger utanför denna uppsats 
förklaringsmöjligheter.  

När det gäller analyskategorin individens möjligheter har flerparten av de kvinnliga deltagarna, 
tagit upp att det inte får förekomma olika former av diskriminering. Detta för att diskriminering 
på grund av kön eller etnicitet ses som hinder för individens möjlighet att leva det liv den väljer 
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att leva. Förklaringarna till detta går inte att säkerställa genom denna undersökning, däremot kan 
ett genusperspektiv ses i svaren, som skulle kunna tyda på att engagemang mot diskriminering är 
en genusfråga. Eleverna i klassen oavsett kön, kan vara samstämmiga i frågan om jämlikhet, men 
det är de kvinnliga deltagarna som ger uttryck för det i sina texter. 

Den huvudsakliga observationen som skedde under Tillfälle 3 bestod av att en elev ifrågasatte 
relevansen med att utföra reflektionsuppgiften. Detta utifrån att ingen ny information hade givits 
kontrollgruppen mellan Tillfälle 1 och Tillfälle 3. Detta visar på en syn av kunskap hos eleven där 
kunskapsbyggande enbart sker med hjälp av den information läraren bidrar med vid undervisning 
i det specifika ämnet. Eleven reflekterar inte över att kunskap kan hämtas från andra källor utanför 
skolan. I förlängningen kan det leda till att det läraren säger tas för absolut sanning. Eget intagande 
av information och egen reflektion över den information som införskaffats är låg, vilket innebär 
att skolan och framförallt läraren blir platsen för den primära kunskapsinhämtningen och eleven 
ser inte egen reflektion som en möjlig kunskapskälla. 

De teoretiska utgångspunkterna situationsbaserat lärande och CSCL, som används i denna uppsats 
handlar om olika former av lärande i grupp, vilket kontrollgruppen inte har exponerats för. Därför 
skulle det enligt de teoretiska utgångspunkterna ske en liten eller ingen förändring, vilket också 
har observerats i kontrollgruppen inlämningar. 
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Sammanfattande analys av fältexperimentet 

I den kvantitativa analysen syns få antydningar till förändring i både experimentgruppen och i 
kontrollgruppen. Det är när den kvalitativa analysen påbörjas som den elevproducerade empirin 
påvisar förändringar. I experimentgruppen sker det flera förändringar mellan inlämningarna vid 
Tillfälle 1 och vid Tillfälle 3 där nya tankar, beskrivningar och argumentation läggs till och/eller 
byts ut mot tidigare, vissa raderas helt. I kontrollgruppen sker minimala förändringar, förutom 
förtydliganden och utvecklanden av redan fastslagna tankegångar. Ur loggböckerna från 
experimentgruppens Tillfälle 2 gick det att utläsa att den aktivitet som skedde i gruppinteraktionen 
följde den liberalistiska tankefiguren. Dessa argument återfanns delvis i elevernas texter vid 
Tillfälle 3, dock inte i samma utsträckning som vid Tillfälle 2.  

När det gäller det situationsbaserade lärandet finns två möjliga förklaringar till fältexperimentets 
resultat. För det första visar gruppernas loggböcker från Tillfälle 2 en högre kunskap om den 
liberalistiska tankefiguren, mot vad som uppvisas vid Tillfälle 3. Det skulle kunna bero på 
svårighet att överföra en kunskap som tillskaffas inom en praxisgemenskap, till en annan 
praxisgemenskap där eleven individuellt ska redovisa denna kunskap. För det andra var 
experimentgruppens allmänna förkunskap kring den liberalistiska ideologin låg, vilket innebar att 
ingen i gruppen kunde erhålla rollen som den mer erfarne kunskapsförmedlaren. Dock tyder 
loggboken från Tillfälle 2 och analysen av texterna vid Tillfälle 3 att eleverna har delat med sig av 
de kunskaper de hade angående liberalismen i sina respektive grupper. När det gäller 
kontrollgruppens minimala förändring stämmer det överens med beskrivningen av hur 
situationsbaserat lärande fungerar, det vill säga ingen förändring bör ske i och med att 
gruppinteraktionen har saknats (Lave & Wenger, 1991). 

Enligt den teoretiska utgångspunkten CSCL finns en möjlig förklaring till fältexperimentets 
resultat. CSCL utgår från att kunskap skapas utifrån den diskussion som sker i grupp kring datorn 
som en central punkt, vilket kan påvisas i experimentgruppen där förändringar har skett mellan 
Tillfälle 1 och Tillfälle 3. Genom att gruppinteraktion har genomförts vid Tillfälle 2 kan ny 
kunskap diskuterats fram inom gruppen och med Democracy 3 som central punkt uttryckas i 
loggboken. Anledningen till skillnaden mellan Tillfälle 2 och Tillfälle 3 kan därmed bero på att 
gruppinteraktion saknas vid Tillfälle 3 och därmed bli det svårare för den enskilde eleven att påvisa 
den kunskap som denne besitter. I kontrollgruppen uteblir dessa förändringar, vilket stämmer 
överens med teorin kring CSCL, det vill säga att dessa elever borde prestera sämre i och med att 
spelomgången har uteblivit (Lipponen, 2002). 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur elevers argumentation kring den politiska 
ideologin liberalismen i samhällskunskapsundervisningen påverkades av interaktionen med 
datorspelet Democracy 3. Skillnaderna som kan påvisas utifrån den enskilde elevens reflekterande 
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inlämning, var att resultatet förbättrades i relation till den liberalistiska tankefiguren för de elever 
som ingått i experimentgruppen, gentemot eleverna i kontrollgruppen. Det förbättrade resultatet 
innebar att eleverna i experimentgruppen tillfört nya tankar och argumentationer vid Tillfälle 3 i 
relation till den liberalistiska tankefiguren. Loggböckerna från Tillfälle 2 visar dessutom på 
möjligheterna till ett bättre resultat än observerat vid Tillfälle 3. Gruppinteraktionen, i enlighet 
med de teorieretiska utgångspunkterna för denna uppsats, påvisar att eleverna i grupp hade större 
kunskaper om liberalismen än vad den enskilde individen kunde redogöra för vid Tillfälle 1. Enligt 
loggböckerna delades denna information med gruppen vid Tillfälle 2. Problem uppstod när denna 
information sedan skulle överföras till den individuella inlämningsuppgiften vid Tillfälle 3, där en 
möjlig förklaring skulle kunna vara att eleverna inte kände sig motiverade och upplevde uppgiften 
som redundant. Även i kontrollgruppen gjorde en del elever förändringar i sina inlämningar vid 
Tillfälle 3. Dock var dessa förändringar snarare korrekturläsningar av sina tidigare svar vid 
Tillfälle 1. Ett fåtal elever lade till ett stycke där de diskuterade om den liberalistiska utopin skulle 
kunna fungera i verkligheten. Detta tyder på att Tillfälle 2 hade en betydande effekt av resultatet 
för fältexperimentet. 
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Diskussion 

Som redovisats i resultatdelen av denna uppsats, uppvisar de elevproducerade texterna 
förändringar efter Tillfälle 3. Dessa förändringar gick att upptäcka framför allt i den kvalitativa 
textanalysen, men till viss del även i den kvantitativa textanalysen. Båda textanalysmetoderna visar 
att experimentgruppen förändrade sina texter i större utsträckning än vad kontrollgruppen gjorde. 
Experimentgruppens inlämningar vid Tillfälle 3 visade i större utsträckning nya beskrivningar, 
samt starkare argumentation och förtydliganden i enlighet med den liberalistiska tankefiguren efter 
spelomgången vid Tillfälle 2. Dock existerar en diskrepans mellan hur engagerade eleverna var 
under Tillfälle 2 och vid Tillfälle 3. Detta styrks av den argumentation som förts i loggboken som 
respektive grupp lämnade in efter spelomgången. Loggböckerna visar på en högre grad av 
förståelse och argumentation som stämmer överens med den liberalistiska tankefiguren under 
Tillfälle 2, än vad eleverna sedan presterade vid den individuella inlämningen vid Tillfälle 3. 

Kontrollgruppen gjorde överlag förändringar som kan betecknas som korrekturläsning och/eller 
tillägg i texterna som gav perspektiv på det de tidigare hade skrivit kring den liberalistiska utopin 
och om denna var realistiskt genomförbar eller ej. 

Resultatet visade att det finns möjlighet att använda sig av datorspel i undervisningen på liknande 
sätt som i denna uppsats. Dock måste hänsyn tas till vissa delar för att ge önskad effekt. Som 
noterat ovan åstadkom eleverna bättre resultat tillsammans i grupperna när det gällde att 
argumentera och analysera vid Tillfälle 2, än när de fick tillfälle till egen reflektion i 
textinlämningarna vid Tillfälle 1 och Tillfälle 3. Detta innebar att det var elevernas enskilda ansvar 
att sätta den information som kommit fram under Tillfälle 2 i kontext till den liberalistiska 
tankefiguren genom egen reflektion under Tillfälle 3. Om en mer organiserad diskussion hade 
utförts i grupp finns möjlighet att fler elever gjort kopplingen mellan Tillfälle 2 och Tillfälle 3. 
Detta resultat följer vad Alklind Taylor (2014) beskriver i sin avhandling om spel i olika former 
av utbildning och rehabilitering, där lärprocessen genom spel är beroende av efterarbetet. 
Upplevelsen i relation till datorspelet behöver diskuteras och reflekteras över i grupp för att nå 
önskad effekt. Alklind Taylors avhandling visar också på en ökad motivation hos deltagarna när 
spel och olika former av simulatorer inkluderades. Detsamma antyder observationerna och 
loggböckerna i denna uppsats på; eleverna deltog engagerat i spelomgången och 
gruppdiskussionerna, vilket skulle kunna tyda på en ökad motivation för detta 
undervisningstillfälle. Problemet som uppstod var att inlämningen vid Tillfälle 3 uppfattades som 
tråkig och eleverna kände en brist på motivation för uppgiften. Detta för att den påminde om 
inlämningen vid Tillfälle 1 och eleverna förstod inte meningen med denna återkommande enskilda 
reflektion. Eleverna uppfattade därmed Tillfälle 3 som redundant. Detta kan tolkas som en brist i 
undersökningens utformning, eller att eleverna inte uppfattar reflektion som en inlärningsprocess 
(Skolverket, 2011). 
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Linderoth (2010) invänder mot spel i undervisning i och med att det riskerar att bli en genväg till 
kunskap, utan att eleverna tar till sig de teoretiska verktygen för att kunna lösa problemet. 
Problematiken som Linderoth (2010) lyfter fram undviks i denna uppsats genom val av metod och 
genom spelets tema. Metoden och uppgiften som presenterades för eleverna gjorde det tydligt att 
spelet var en arena för att testa tidigare kunskaper som eleverna hade, för att sedan följas av 
diskussioner angående de eventuella nya intryck spelet gav. Om spelets liberalistiska tankefigur 
hade presenterats som den enda sanna reproduktionen, hade problematiken varit densamma som i 
Linderoths (2010) miniräknarexempel. Resultatet i uppsatsen genom loggböcker och inlämningar 
visar att eleverna funderar på och värderar det som spelet representerar, utan att betrakta det som 
den enda sanna liberalismen. 

I Berg Marklunds (2014) avhandling ges uttryck för att spel i undervisningen kan fungera som 
verktyg för att lära ut olika skolämnen om läraren har möjligheterna att genomföra det. I likhet 
med Berg Marklunds (2014) konstateranden om insatserna som krävs för att få ett liknande projekt 
att fungera, krävdes det för denna uppsats stora resurser till att planera genomförandet, än vad som 
är normal planeringstid för en lärare. Både för Berg Marklund (2014) och i detta fältexperiment 
uppstod tekniska problem som var tvungna att lösas för att experimentet skulle kunna genomföras. 
Följaktligen måste det konstateras att det skulle kräva en större ansträngning från läraren för att 
inkludera spel i undervisningen på ett passande sätt än en vanlig lektion inom samma ämne, 
åtminstone den första gången som detta sker. Dock ska tilläggas att både Berg Marklund (2014) 
och i denna uppsats noterades ett större engagemang och en högre motivation från eleverna till 
följd av spelet. Det kan därför ses som ett möjligt verktyg för drivna lärare. 

Fältexperimentet resulterade i både positiva och negativa aspekter. De negativa aspekterna 
uppkom i relation till händelser utanför fältexperimentets kontroll. För det första uttryckte några 
elever i båda grupperna en brist på motivation till att utföra Tillfälle 3, eftersom det saknades 
betygsättning på uppgiften. Vid Tillfälle 1 var en av de första frågorna som ställdes av eleverna, 
om detta var betygsgrundande och om undervisande lärare skulle få läsa texterna. När svaret blev 
att det inte var detta och att läraren inte skulle läsa texterna, valde några elever att lämna in samma 
dokument vid Tillfälle 3, som vid Tillfälle 1. Det vill säga utan att reflektera eller läsa vad de 
tidigare hade skrivit. Detta resulterade i att mätningen vid Tillfälle 3 kan vara missvisande, då 
eleverna kanske besatt mer kunskap än vad som redovisades. Det borde vara fallet i och med att 
eleverna vid Tillfälle 2, genom observationer och i loggböcker, påvisar fler beskrivningar och 
argumentation än vad som sedan framkommer i den enskilda inlämningen. Det observerade 
engagemanget, gruppdiskussionerna och loggböckerna skulle kunna tyda på att eleverna kände sig 
motiverade inför Tillfälle 2, som upplevdes som en ny lärmiljö. Dock motsvarade inte Tillfälle 3 
motivationen hos eleverna, därmed uteblev engagemanget till uppgiften. En elev uttryckte 
dessutom att det var ointressant att utföra det, eftersom inlämningen inte skulle vara 
betygsgrundande. Denna händelse följdes av att eleven fick frågan om det endast var intressant att 
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tillförskaffa sig kunskap om det resulterade i ett betyg, vilket eleven besvarade att det var. Detta 
skulle kunna tyda på en kunskapssyn där betyget är enda anledningen till att lära sig något och att 
den kunskap man tillskaffar sig i skolan endast är till för att få ett betyg. Det innebär att kunskaper 
man kan ha nytta av i andra sammanhang inte anses vara relevanta, det vill säga eleverna besvarar 
uppgifter utifrån vad de förväntar att läraren vill att de ska svara, i jämförelse mot att de reflekterar 
över vad de faktiskt själva vet. 

Vidare observerades reaktionen från en elev i kontrollgruppen om varför de var tvungna att utföra 
Tillfälle 3, i och med att någon ny information inte delgivits under något tillfälle. Frågan var 
berättigad eftersom kontrollgruppen inte utförde Tillfälle 2 mellan Tillfälle 1 och Tillfälle 3. 
Deltagarna i kontrollgruppen visste inte att de i fältexperimentet hade denna roll, vilket gjorde att 
de uppfattade Tillfälle 3 som redundant. För att motivera Tillfälle 3 angav en av författarna att det 
fanns en tanke och en plan med uppgiften och därmed behövde även denna genomföras. Tyvärr 
visar uttalandet från eleven på en syn på kunskap, där kunskap inom olika ämnen endast ges av 
den undervisande läraren och inte inhämtas på annat håll på frivillig basis. Om uppgiften hade 
varit en organiserad gruppreflektion hade kanske eleverna sett anledningen till övningen i stället 
för den enskilda reflektion som genomfördes. Dessa två elevreaktioner var inget som i förväg hade 
planerats för i undersökningen. Om det tidigare hade varit känt hade metoden kunnat arbetas om 
för att skapa en mer motiverande uppgift för alla deltagare. Diskussionen kring att uppgifterna inte 
var betygsgrundade låg utanför författarnas bestämmanderätt, eftersom det rent praktiskt inte gick 
att lösa med undervisande lärare, samt att det hade komplicerat undersökningens genomförande 
avsevärt. Bland annat hade det blivit svårare att fastställa en korrelation mellan de olika 
mättillfällena för att påvisa fältexperimentets resultat. Däremot utfördes en pilotstudie av Tillfälle 
1 med två elever från årskurs 3 vid samma skola och studieförberedandeprogram. Pilotstudien 
resulterade i ett gott resultat som grund för analys utifrån analysschemat som upprättats. Tyvärr 
existerade en skillnad mellan pilotstudiens elevsvar och de elevsvar som sedan samlades in under 
fältexperimentet. I pilotstudien skrevs utförligare svar, vilket kan ha berott på att eleverna gått 
längre på gymnasiet än de i det faktiska fältexperimentet. Någon annan form av pilotstudie var 
dock inte praktisk möjlig att utföra. 

I uppsatsens tidiga utformning fanns ytterligare ett tillfälle planerat där eleverna efter Tillfälle 2, 
skulle utföra reflekterande tvärgruppsdiskussioner över vad som framkommit under 
spelomgången. Denna del fick strykas eftersom det inte skulle gå att påvisa om det hade varit 
spelomgången eller den efterföljande tvärgruppdiskussionen som gett upphov till eventuella 
förändringar i de individuella elevtexterna vid nuvarande Tillfälle 3. I stället valdes att uppmuntra 
till diskussion i grupperna under Tillfälle 2 för att lösa eventuella svårigheter utan inblandning av 
författarna av denna uppsats, för att inte påverka resultatet. Om detta upplägg skulle göras om till 
ett vanligt lektionsupplägg, skulle troligtvis en sådan tvärgruppsdiskussion innan Tillfälle 3 göra 
att fler elever reflekterade över vad de just upplevt i relation till datorspelet. En mer organiserad 
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och lärarledd reflektionsuppgift skulle också kunna ge eleverna mer motivation till att utföra 
uppgifterna och vidare reflektera över spelomgången. Eftersom läraren inte hade fokus i detta 
fältexperiment, baserades den teoretiska utgångspunkten i teorin situationsbaserat lärande på att 
någon i elevgrupperna skulle ta över rollen som den erfarne personen inom praxisgemenskapen. 
En del av inlämningarna vid Tillfälle 1 tyder på att eleverna hade få grundläggande kunskaper om 
liberalismen, vilket skulle kunna resulterat i att dynamiken kring gruppen under spelomgången 
fallerade om flertalet av dessa elever blivit inlottande i samma grupp. Detta skede dock inte och 
alla grupperna var aktiva, diskuterade och fyllde i loggboken med argumentation, vilket borde tyda 
på att denna problematik inte existerade och att avsaknaden av läraren som den erfarna personen i 
praxisgemenskapen inte var bärande i fältexperimentet (Lave & Wenger, 1991). Detta antyder att 
CSCL:s förklaringar skulle kunna vara relevanta i och med att teorins grundtankar om 
gruppdiskussioner med datorn som central punkt verkar ha fått effekt (Lipponen, 2002). 

Bortfallet i experimentgruppen blev stort på grund av studiens design, där deltagarna var tvungna 
att deltaga vid alla de tre tillfällena för att kunna visa skillnaderna mellan mättillfällena. Det är inte 
ovanligt att elever blir sjuka under en arbetsvecka eller av annan anledning missar en lektion. Trots 
bortfallet har inte resultatet av undersökningen riskerats, eftersom tyngdpunkten för analysen 
skedde genom kvalitativ analys av den elevproducerade empirin. Den kvantitativa analysen blev 
mest påverkad av bortfallet, men det har inte kunnat påverka slutresultatet negativt, eftersom den 
fungerade som ett komplement till den kvalitativa analysen. 

Resultatet av denna uppsats visar att datorspel i undervisningen kan fungera om de rätta 
förberedelserna genomförs, samt om diskussioner, reflektioner och analyser görs med eleverna 
efter spelomgången. Skolverket (2011, s. 9) skriver i Läroplanen att eleverna ska kunna 
“formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem”, vilket skulle kunna anses uppfyllt 
genom spelomgången i denna uppsats. Dessutom står det att: 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge 
eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över 
sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. [...] reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att 
lära, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och lösa praktiska problem och 
arbetsuppgifter [...] 

Skolverket, 2011, s. 8-9. 

Dessa citat påvisar att eleverna ska kunna utveckla kunskaper som underlättar för dem att bli 
självständiga, tänkande individer som dessutom ska kunna utföra självreflektion över sin egen roll, 
sina kunskaper och de verktyg de har att tillgå. Allt detta kan eleverna tillförskaffa sig med hjälp 
av undervisning som utgår ifrån ett datorspel tillsammans med reflektivt lärande. Det är dock inte 
lätt att inkludera spel i undervisningen för att uppnå de mål som är satta för elevernas 
kunskapsbyggande. Det krävs mycket förarbete för att kunna genomföra lektioner med datorspel i 
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undervisningen, vilket måste bygga på lärarens egna kunskaper och engagemang, något som inte 
alla lärare besitter eller har intresse för. Detta betyder alltså att spel inte kan ses som något som 
kommer att fungera för alla; både gällande lektioner, ämnen och lärare (Linderoth, 2014). Spelet 
som används måste vara passat för situationen. Det går inte att på måfå ta ett datorspel, använda 
det i undervisningen och förvänta sig att få ett positivt resultat. Detta stämmer överens med Berg 
Marklunds PM med den talande titeln: Datorspel i undervisningen kräver mer än skolan förmår 
(Forskning.se, 2016). Berg Marklund (2014) beskriver hur mycket tid och kraft det tar att använda 
datorspel i undervisningen. Resultatet är trots det positivt då elever får ut kunskaper ur spelen, men 
det måste ses i förhållande till kostnaden i tid och kraft. Om denna problematik inte avskräcker en 
driven lärare, visar både denna uppsats och Berg Marklunds (2014) avhandling att det är fullt 
möjligt att genomföra undervisning i kombination med datorspel, samt uppnå goda resultat för 
elevernas kunskapsinhämtning genom dessa. 

Vidare forskning 

Enligt Esaiasson (2012) är det vanligt att testa ett utfört fältexperiment igen på en annan grupp för 
att undersöka om det får samma resultat. Innan det uppföljande fältexperimentet genomförs, bör 
de didaktiska mätinstrumenten som användes redigeras för att minimera risken för den problematik 
som förevisats i denna uppsats. Detta till exempel genom att läraren tar en mer aktiv roll under 
reflektionen och den efterföljande diskussionen. Det skulle underlätta för elevernas lärprocess 
genom reflektivt lärande. Genom att de olika grupperna av elever som deltar i spelomgången vid 
Tillfälle 2, sedan får diskutera sina resultat och upplevelser i tvärgrupper kan 
kunskapsinhämtningen öka hos eleverna vid inlämningen till nuvarande Tillfälle 3. Det finns dock 
en risk att det blir svårt att mäta vilken del av fältexperimentet, inklusive diskussionen, som blir 
den som visar sig ha gett effekt i den avslutande mätningen. 

Avslutningsvis skulle andra spel i undervisning vara av intresse att undersöka med en liknande 
metod som används i denna uppsats. Exempel på sådana datorspel skulle kunna vara; Europa 
Universalis-serien eller dess spin-off serier, Open Transport Tycoon Delux eller Cities: Skyline. 
Dessa spel skulle på olika sätt kunna fungera som en stimulerande- och motiverande lärmiljö för 
eleverna i skolan, som vidare skulle kunna leda till djupare ämneskunskaper. Detta om 
undervisningen utförs på ett passande sätt och problematiken med datorspel i undervisning tas i 
beaktande. 
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Bilaga 1 
 
Uppgift 1: Beskriv grundtankarna inom den politiska ideologin liberalismen. 
 
Uppgift 2: Du är rådgivare till regeringen i ett fiktivt land. I detta land har regeringen bestämt 
sig för att skapa en liberalistisk utopi (ett tänkt idealsamhälle, det vill säga ett liberalistisk 
drömsamhälle). Vad skulle du föreslå att regeringen gör för att uppnå sitt mål? Glöm inte att 
argumentera för dina råd. 
 
  

 

 

 



Bilaga 2 
 
Analysschema 
 
Steg 1: 
 
Förekommer dessa begrepp som tankefigur i texten som helhet? 
Används dessa begrepp i texten i enlighet med den liberalistiska tankefiguren? 
 
Frihet 
Staten 
Marknad (gräns mellan ekonomi och samhälle) 
Människosyn 
Individens möjligheter 
 
Steg 2: 
Finns det argument för användningen av dessa tankefigurer i texten? 
 
Förtydliganden av begreppen: 
Frihet: 
Beskrivs eller nämns begreppet frihet? Varianter av ordet? Är det negativ eller positiv frihet? 
 
Statens roll: 
Beskrivs statens roll som att den ska vara liten och eller minskande? Ska staten inte ta en aktiv 
roll? 
 
Marknad: 
Hur beskrivs den ekonomiska systemet? Förekommer begreppen som fri marknad eller 
marknadsekonomi? 
 
Människosyn: (Positiv/negativ/blandad): 
Är textens beskrivning av människor positiv, negativ eller blandad? Klarar människor av att fatta 
beslut och att vara rationella människor? Behöver människor visas rätt väg av en annan part? 
Blandas tankarna? Nämns inte? 
 
Individens möjligheter att nå sina personliga mål: 
Beskrivs det hur individer ska få större möjligheter att nå sina mål i livet? 
 
  

 

 

 



Bilaga 3 
 
Kompendium 
 

Starta spelet och börja med att gå in i OPTIONS: 

I OPTIONS: 

1. Dra ner musiken till lägsta 
2. Klicka ur DILEMMAS, ASSASSINATIONS och 

LEADERBOARDS 
3. Klicka på APPLY CHANGES 

 

 

 

 



 
 
 
 

Klicka på NEW GAME 
 

 
 

Välj UNITED STATES och klicka på PLAY 
 

 

 

 



 
 

Utföra dessa ändringar:  
1. Välja partinamn: The Liberal Party och The Conservatives 
2. Klicka ur HURRICANES och EARTHQUAKES 
3. Klicka på PLAY 

 

 

 

 



 
 
 

KLICKA ER FRAM TILL ATT SPELET SER UT SOM 
FÖLJANDE (SPELPLANEN): 
 

 
 
 

 

 

 



Förklaring av spelmekaniken 
 

 
 

1. Politiskt kapital 
Mängd politiskt kapital som finns kvar till att förändra, instiffta eller avskaffa policyer. 

2. Inkomster 
 Statens inkomster. 

3. Utgifter 
 Statens utgifter. 

4. Budgetunderskott 
 Statens utgifter i förhållande till statens inkomster denna runda. 

5. Skuld 
 Den totala summan av alla tidigare budgetunderskott 

6. Tid kvar till nästa val 
7. Införande av nya policyer 

 Leder till bild: Införande av nya policyer 
8. Regeringen 

 Leder till bild: Regeringen 
9. Nästa tur 

Införande av nya policyer 

 

 

 



I övre raden kan olika kategorier av policyer väljas. När en som ni vill införa klicka på 

IMPLEMENT. Detta leder till nästa bild. 
1. Apply Changes 

 Inför eller förändrar policyn i enlighet med var skjutreglaget är. 
2. Cancel Policy 

 Avskaffar policyn. 
3. Revert Changes 

 Återställer skjutreglaget till var det var från början. 
 
Bilden ovan går även att komma till genom att klicka på policyer som redan 
finns ute på spelplanen. 
 
 
  

 

 

 



 

Regeringen 

 
Överst finns den nuvarande regeringen. 
Under den finns Reshuffle Cabinet som gör att alla ministerposterna kan 
tillsättas med nya personer med en gång. 
 
Under det finns Fire vilket avskedar en markerade ministern. 
 
Om ministrarna inte gillar vart landet är påväg ger de mindre politiskt 
kapital och kan slutligen säga upp sig. Detta har effekter på övriga ministrar.  
  

 

 

 



 

Spelplanen 
 

 
 
Det finns fyra olika färger av cirklar som indikerar olika saker.  
 

1. Vita cirklar är de policyer som är aktiva och kan ändras av spelaren 
direkt. 

2. Blå cirklar går inte att påverka direkt av spelaren. De är en 
sammansättning av flera olika faktorer inklusive vita cirklar spelaren 
kan påverka. 

3. Röda cirklar är problem som uppstått i landet och går inte heller att 
påverka av spelaren direkt. Röda cirklar kan uppstå och försvinna. 

4. Gröna cirklar Är identiska med röda cirklar förutom att de är positiva 
effekter. 

 
 
 
 

 

 

 



Information från spelplanen om cirklarnas 
påverkan på varandra 

 
 
Har visas den röda cirkeln Asthma Epedemic’s (Astma epedimi) påverkan på och av andra 
cirklar och väljargrupper.  
 
Röda pilar betyder att pilarna minskar den cirkeln de leder till och gröna pilar ökar.  
 
Det är INTE automatiskt att röd = negativ och grön = positiv påverkan.  
 
De olika pilarnas hastigheter visar hur stor effekten är. 
 
På bilden kan utläsas att The Enviroment (Miljön) minskar astma epedemin och Car 
Usage (Bilanvändandet) ökar. 
 
Astma epedemin minskar i sin tur Productivity (Landets produktivitet) och väljargruppen 
Parents (Föräldrar). Vilket innebär att den väljargruppen inte troligen kommer rösta på 
spelaren i valet. 
 
Om effekter som minskar (det vill säga röda streck med pilar som leder till den cirkeln) 
astma epedimin får tillräckligt stor effekt kommer den att försvinna.  

 

 

 



Bilaga 4 
Loggbok 

Policyn Kvartal Motivera 
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