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Härmed	  ger	  jag	  mitt	  tillstånd	  att	  föreliggande	  uppsats	  får	  spridas	  och	  att	  forskare	  och	  
studerande	  får	  citera	  ur	  densamma.	  Uppgifter	  om	  uppsatsen	  får	  läggas	  ut	  på	  Internet.	    
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Abstrakt	  

Sedan	  hösten	  2011	  har	  historia	  blivit	  gymnasiegemensamt	  ämne,	  vilket	  innebär	  att	  samtliga	  
program	  måste	  läsa	  historia	  i	  någon	  utsträckning.	  Detta	  innebär	  att	  historieämnet	  nu	  måste	  
anpassas	  mot	  ett	  större	  antal	  elever	  än	  tidigare.	  Spelbaserat	  lärande	  är	  en	  lärandeform	  som	  spås	  
få	  en	  allt	  större	  roll	  inom	  undervisning	  inom	  de	  kommande	  åren,	  men	  forskningen	  
tillhandahåller	  få	  studier	  av	  hur	  digitala	  spel	  kan	  användas	  i	  undervisning.	  Denna	  intervjustudie	  
med	  14	  gymnasieelever	  fokuserar	  på	  att	  undersöka	  hur	  digitala	  spel	  kan	  användas	  för	  att	  uppnå	  
ett	  av	  historieundervisningens	  övergripande	  syften,	  nämligen	  att	  utveckla	  ett	  
historiemedvetande	  hos	  eleverna.	  Resultatet	  visar	  att	  användningen	  av	  digitala	  spel	  i	  
undervisningen	  kräver	  att	  läraren	  konstruerar	  en	  uppföljande	  aktivitet	  som	  möjliggör	  för	  
eleverna	  att	  verbalisera	  sina	  spelupplevelser	  och	  göra	  kopplingar	  till	  annan	  information	  för	  att	  
historiemedvetande	  ska	  utvecklas.	  Det	  går	  inte	  lita	  till	  att	  eleverna	  automatiskt	  formerar	  ett	  
historiemedvetande	  enbart	  utifrån	  spelupplevelsen.	  

Sökord:	  historieundervisning,	  historiedidaktik,	  historiemedvetande,	  gymnasieskolan,	  
spelbaserat	  lärande,	  digitala	  spel	  
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Inledning	  
Höstterminen	  2011	  började	  de	  första	  eleverna	  den	  så	  kallade	  nya	  gymnasieskolan.	  Tydligare	  
uppdelning	  mellan	  yrkesförberedande	  respektive	  studieförberedande	  program	  infördes	  
tillsammans	  med	  en	  ny	  läroplan,	  ny	  betygsskala	  samt	  nya	  ämnesplaner	  (Prop.	  2008/09:199).	  	  	  

För	  ämnet	  historia	  innebar	  den	  nya	  gymnasieskolan	  ett	  uppsving.	  Historia	  blev	  ett	  
gymnasiegemensamt	  ämne,	  vilket	  innebär	  att	  samtliga	  program	  ska	  läsa	  historia	  i	  någon	  
utsträckning.	  Yrkesprogrammens	  grundkurs	  omfattar	  50	  gymnasiepoäng	  och	  de	  
studieförberedande	  programmen,	  utom	  teknikprogrammet,	  måste	  läsa	  en	  grundkurs	  om	  minst	  
100	  gymnasiepoäng	  (Prop.	  2008/09:199).	  Att	  historia,	  men	  även	  religion	  och	  samhällskunskap,	  
fått	  en	  större	  roll	  i	  gymnasieutbildningen	  motiveras	  med	  att	  ett	  av	  skolans	  uppdrag	  är	  att	  
förbereda	  eleverna	  för	  att	  aktivt	  kunna	  delta	  i	  samhället	  och	  att	  dessa	  ämnen	  är	  viktiga	  för	  
skolan	  ska	  kunna	  uppnå	  detta	  mål	  (SOU	  2008:27).	  

Klas-‐Göran	  Karlsson	  (2008)	  och	  Magnus	  Hermansson	  Adler	  (2004)	  förklarar	  att	  man	  genom	  
historieundervisning	  hjälper	  eleverna	  att	  förstå	  hur	  då,	  nu	  och	  framtid	  hänger	  ihop.	  Genom	  att	  
se	  dessa	  samband	  och	  därigenom	  förstå	  sin	  egen	  plats	  i	  historien	  utvecklas	  elevernas	  
historiemedvetande.	  Denna	  medvetenhet	  är	  central	  för	  en	  persons	  identitetsbildning	  och	  utan	  
den	  kan	  man	  inte	  fullt	  ut	  delta	  i	  samhällsgemenskapen	  menar	  Karlsson.	  Detta	  understryks	  av	  att	  
historiemedvetenhet	  lyfts	  fram	  i	  båda	  de	  styrdokument	  som	  för	  nuvarande	  gäller	  för	  ämnet	  
samt	  i	  den	  nya	  läroplanen	  (Skolverket,	  2011;	  skolverket.se).	  

Historieämnet	  syftar	  till	  att	  ge	  eleverna	  kunskaper	  om	  historiska	  händelser,	  hur	  man	  arbetar	  
med	  historisk	  metod	  samt	  hur	  historia	  kan	  användas	  i	  olika	  avseenden,	  allt	  detta	  för	  att	  utveckla	  
elevernas	  historiemedvetande.	  Historieämnets	  innehåll	  kan	  förmedlas	  på	  många	  olika	  sätt,	  
exempelvis	  genom	  kvarlevor,	  målningar,	  muntliga	  berättelser,	  texter	  eller	  filmer	  av	  olika	  slag.	  
Alla	  dessa	  artefakter,	  det	  vill	  säga	  verktyg	  som	  kan	  användas	  för	  att	  förmedla	  information,	  kan	  
användas	  för	  att	  uppnå	  samtliga	  övergripande	  syften	  med	  historieundervisning.	  I	  det	  moderna	  
informationssamhället	  är	  det	  dock	  på	  sin	  plats	  att	  fråga	  sig	  vilka	  andra	  typer	  av	  artefakter	  som	  
kan	  användas,	  speciellt	  då	  det	  i	  ämnesplanen	  ställs	  krav	  på	  att	  eleverna	  ska	  få	  redovisa	  sina	  
kunskaper	  med	  hjälp	  av	  bland	  annat	  modern	  informationsteknik.	  I	  Horizon	  Report	  (NMC,	  2012)	  
lyfter	  man	  fram	  spelbaserat	  lärande,	  där	  spel	  eller	  spelliknande	  förhållanden	  byggs	  in	  i	  
undervisningen,	  som	  en	  undervisningsmetod	  som	  är	  väl	  anpassad	  för	  den	  moderna	  skolan.	  Vid	  
en	  första	  anblick	  kan	  tyckas	  att	  digitala	  spel	  inte	  har	  något	  med	  undervisning	  att	  göra,	  men	  
faktum	  är	  att	  digitala	  spel	  har	  en	  mängd	  inbyggda	  didaktiska	  funktioner	  som	  tränar	  olika	  
egenskaper	  hos	  spelaren,	  bland	  annat	  förmågor	  som	  är	  viktiga	  för	  arbetslivet,	  såsom	  
samarbetsförmåga	  och	  problemlösning,	  något	  som	  är	  en	  del	  av	  skolans	  uppdrag.	  	  

Sett	  ur	  historieundervisningens	  perspektiv	  är	  det	  av	  vikt	  att	  den	  artefakt	  man	  använder	  inte	  
bara	  tränar	  generella	  egenskaper	  eller	  förmågor,	  den	  behöver	  också	  förmedla	  någon	  form	  av	  
information	  som	  kan	  kopplas	  till	  historieundervisningens	  huvudsyften.	  En	  växande	  grupp	  av	  
digitala	  spel,	  som	  benämns	  seriösa	  spel,	  har	  stor	  potential	  att	  uppfylla	  dessa	  krav.	  Dessa	  spel	  är	  
designade	  specifikt	  för	  en	  undervisningskontext	  och	  har	  sin	  grund	  i	  spel-‐,	  lek-‐	  och	  lärteori	  likväl	  
som	  forskning	  (Holm	  Sørensen,	  2008).	  	  

En	  genomgång	  av	  tidigare	  forskning	  visar	  på	  att	  digitala	  spel,	  oavsett	  om	  de	  är	  
underhållningsspel	  eller	  seriösa	  spel,	  har	  stor	  potential	  för	  lärande,	  men	  man	  har	  svårt	  att	  visa	  
på	  konkreta	  sätt	  att	  använda	  dessa	  spel	  i	  praktiken.	  Denna	  uppsats	  har	  för	  avsikt	  att	  undersöka	  
hur	  seriösa	  spel	  kan	  användas	  i	  en	  verklig	  undervisningssituation	  i	  historieundervisning	  på	  
gymnasienivå	  för	  att	  uppnå	  ett	  av	  de	  övergripande	  syften	  som	  formulerats	  i	  styrdokumenten.	  
Framställningen	  bygger	  på	  två	  lektionstillfällen	  där	  ett	  digitalt	  spel	  användes	  som	  utgångspunkt	  
för	  undervisningen.	  Genom	  intervjuer	  med	  deltagande	  elever	  insamlades	  material	  som	  använts	  
för	  att	  undersöka	  vad	  som	  sker	  när	  digitala	  spel	  används	  i	  undervisning	  på	  detta	  sätt.	  
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Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  förstå	  hur	  ett	  historiemedvetande	  utvecklas	  när	  digitala	  spel	  
används	  i	  historieundervisningen	  på	  gymnasiet.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  har	  följande	  
frågeställningar	  använts:	  

• Vilka	  erfarenheter	  från	  spelupplevelsen	  diskuterar	  eleverna	  i	  studien?	  
• Vilka	  erfarenheter	  från	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  diskuterar	  eleverna	  i	  studien?	  
• Hur	  förhåller	  sig	  den	  information	  spelet	  förmedlar	  till	  den	  information	  som	  förmedlas	  

under	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  för	  att	  utveckla	  ett	  historiemedvetande?	  

Bakgrund	  
I	  detta	  bakgrundsavsnitt	  kommer	  först	  en	  djupare	  förklaring	  av	  begreppen	  historia	  och	  
historiemedvetande	  att	  presenteras,	  sedan	  redogörs	  för	  ett	  ramverk	  som	  kan	  användas	  för	  att	  
beskriva	  och	  klassificera	  olika	  typer	  av	  digitala	  spel.	  I	  avsnittets	  avslutning	  presenteras	  en	  
litteraturgenomgång	  med	  tonvikt	  på	  digitala	  spel	  och	  dess	  möjligheter	  för	  lärande	  samt	  den	  
teoretiska	  utgångspunkt	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  denna	  framställning.	  	  

Vad	  är	  historia	  och	  historiemedvetande?	  
Magnus	  Hermansson	  Adler	  (2004)	  beskriver	  historia	  som	  hur	  människor	  har	  agerat,	  direkt	  eller	  
indirekt,	  i	  ett	  visst	  sammanhang,	  en	  viss	  kontext.	  Kontexten	  beskriver	  tiden	  och	  rummet	  som	  
någon	  lever	  och	  verkar	  i.	  Rummets	  alla	  beståndsdelar	  har	  också	  en	  historia.	  Även	  om	  en	  
historiebok	  innehåller	  information	  som	  behandlar	  jordbrukets	  historia	  är	  jordbruket	  på	  något	  
sätt	  kopplat	  till	  människan	  och	  hennes	  sätt	  att	  tänka,	  prata	  och	  handla	  om	  just	  jordbruket.	  	  

En	  händelse	  blir	  inte	  historia	  förrän	  någon	  har	  utforskat	  och	  beskrivit	  den	  menar	  Hermansson	  
Adler.	  Eftersom	  historia	  behandlar	  händelser	  som	  ägt	  rum	  i	  svunna	  tider	  kan	  man	  inte	  göra	  
experiment	  eller	  observationer.	  Historikern	  måste	  därför	  lita	  till	  de	  spår	  som	  människor	  lämnar	  
efter	  sig.	  Det	  blir	  därmed	  centralt	  för	  historikern	  att	  bedöma	  tillförlitligheten	  till	  dessa	  spår,	  
historikerns	  källor.	  Sedan	  1900-‐talets	  början	  har	  källkritiken	  i	  det	  närmaste	  cementerats	  som	  
det	  viktigaste	  verktyget	  inom	  svensk	  historieforskning.	  Genom	  källkritiken	  kan	  historikern	  
bedöma	  olika	  källors	  tillförlitlighet.	  Eftersom	  man	  på	  detta	  sätt	  försöker	  rekonstruera	  det	  som	  
en	  gång	  hänt	  blir	  historia	  den	  systematiska	  forskningen	  om	  det	  förgångna.	  

Eftersom	  historien	  innehåller	  så	  stora	  och	  varierande	  mängder	  händelser	  har	  historieämnet	  
indelats	  i	  olika	  discipliner,	  såsom	  politisk	  historia,	  idéhistoria,	  kulturhistoria	  och	  kvinnohistoria.	  
Den	  som	  undervisar	  i	  historia	  har	  därmed	  ett	  stort	  urval,	  men	  den	  politiska	  historien	  tar	  i	  
allmänhet	  störst	  plats.	  Till	  detta	  hör	  också	  det	  faktum	  att	  alla	  dessa	  discipliner	  kan	  attackeras	  
utifrån	  olika	  perspektiv.	  De	  vanligaste	  perspektiven	  är	  enligt	  Hermansson	  Adler	  det	  genetiska,	  
strukturella	  och	  genealogiska.	  Det	  genetiska	  perspektivet	  går	  från	  en	  händelse	  till	  en	  annan	  i	  
kronologisk	  ordning	  och	  försöker	  koppla	  samman	  dessa	  händelser	  genom	  olika	  orsakssamband.	  
Det	  strukturella	  perspektivet	  gör	  det	  möjligt	  att	  förstå	  hur	  faktorer	  som	  exempelvis	  
samhällsstrukturer	  påverkar	  förändringsprocesser.	  För	  att	  förstå	  hur	  olika	  idéer	  påverkat	  
historisk	  förändring	  används	  det	  genealogiska	  perspektivet.	  	  

Men	  sen	  då?	  Vad	  händer	  när	  ämnet	  historia	  ska	  förmedlas	  från	  lärare	  till	  elev	  i	  högstadiets	  eller	  
gymnasieskolans	  klassrum?	  Hermansson	  Adler	  lyfter	  här	  fram	  dels	  problematiken	  i	  det	  att	  
historia	  måste	  förenklas	  för	  att	  läraren	  ska	  hinna	  hantera	  de	  av	  kurs-‐	  och	  ämnesplaner	  
definierade	  momenten	  på	  den	  tid	  som	  ges,	  dels	  problematiken	  i	  det	  att	  eleven	  ska	  sammanföra	  
den	  historia	  som	  förmedlas	  av	  läraren	  med	  sin	  egen	  historia.	  Det	  är	  framförallt	  det	  senare	  som	  
är	  av	  intresse	  för	  denna	  studie.	  Författaren	  förklarar	  att	  alla	  människor	  bär	  på	  en	  historia,	  men	  
den	  är	  inte	  lika	  enkel	  att	  koppla	  samman	  genetiskt,	  eftersom	  en	  människa	  inte	  kommer	  ihåg	  
exakt	  alla	  händelser	  hon	  har	  råkat	  ut	  för.	  Vidare	  tänker	  inte	  människor	  på	  sin	  egen	  historia	  på	  
samma	  analytiska	  sätt	  som	  man	  gör	  inom	  skolämnet	  historia	  eller	  den	  vetenskapliga	  disciplinen.	  
Därför	  kan	  historieundervisningen	  leda	  till	  att	  eleverna	  påverkas	  att	  tänka	  på	  nya	  sätt	  omkring	  
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sin	  egen	  historia,	  och	  därmed	  kan	  de	  också	  se	  nya	  samband	  som	  de	  inte	  sett	  förut.	  Hur	  denna	  
tankeprocess	  förändras	  vet	  man	  dock	  lite	  om	  noterar	  författaren.	  	  

För	  att	  eleverna	  ska	  förstå	  de	  händelser	  som	  tas	  upp	  inom	  skolämnet	  historia	  använder	  de	  sig	  av	  
sina	  egna	  erfarenheter.	  Det	  uppstår	  här	  en	  växelverkan,	  där	  eleven	  hela	  tiden	  pendlar	  mellan	  att	  
använda	  historia	  för	  att	  förstå	  sina	  egna	  erfarenheter	  till	  att	  använda	  sina	  egna	  erfarenheter	  för	  
att	  förstå	  historia.	  Eftersom	  detta	  fenomen	  uppstår	  menar	  Hermansson	  Adler	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  man	  som	  lärare	  inte	  bara	  befinner	  sig	  i	  det	  förflutna,	  utan	  också	  visar	  på	  hur	  det	  förflutna	  
påverkat	  nutiden,	  detta	  för	  att	  upprätthålla	  elevernas	  intresse.	  Författaren	  är	  nu	  inne	  på	  det	  som	  
benämns	  historiemedvetande.	  	  

Begreppet	  historiemedvetande	  är	  centralt	  inom	  historieundervisningen	  på	  gymnasiet.	  Detta	  
bekräftas	  av	  att	  det	  lyfts	  fram	  i	  både	  den	  gamla	  kursplanen	  (som	  fortfarande	  gäller	  för	  elever	  
som	  började	  gymnasiet	  före	  höstterminen	  2011)	  och	  den	  nya	  ämnesplanen	  för	  ämnet.	  	  

Ämnet	  syftar	  även	  till	  att	  skapa	  historisk	  medvetenhet	  och	  bildning.	  
Härigenom	  tillägnar	  sig	  eleven	  en	  förståelse	  som	  befrämjar	  samarbete	  
över	  både	  sociala,	  etniska	  och	  geografiska	  gränser,	  vilket	  gynnar	  
handlingsberedskap	  inför	  framtiden	  (ur	  kursplanen	  för	  ämnet	  historia,	  
skolverket.se)	  

Detta	  förtydligas	  något	  i	  den	  nya	  ämnesplanen,	  som	  avser	  samtliga	  elever	  från	  och	  med	  
höstterminen	  2011.	  

Genom	  undervisningen	  ska	  eleverna	  ges	  möjlighet	  att	  utveckla	  sin	  
historiska	  bildning	  och	  förmåga	  att	  använda	  historia	  som	  referensram	  
för	  att	  förstå	  frågor	  som	  har	  betydelse	  för	  nuet	  och	  framtiden	  
(Skolverket,	  2011,	  s.	  66)	  

Vidare	  kan	  man	  läsa	  att	  ”[e]leverna	  ska	  också	  få	  utveckla	  förståelse	  av	  nutiden	  samt	  förmåga	  att	  
orientera	  sig	  inför	  framtiden”	  (Skolverket,	  2011,	  s.	  66).	  	  

Den	  tankeprocess	  som	  Hermansson	  Adler	  beskriver	  ovan,	  där	  eleven	  använder	  sina	  egna	  
erfarenheter	  för	  att	  förstår	  historiska	  förlopp	  och	  vice	  versa,	  beskrivs	  av	  Klas-‐Göran	  Karlsson	  
(2008)	  som	  en	  tyst	  process.	  Alla	  människor	  har	  med	  andra	  ord	  ett	  historiemedvetande,	  men	  hon	  
är	  inte	  alltid	  medveten	  om	  det	  eller	  dess	  funktion.	  Detta	  innebär	  i	  förlängningen	  att	  varje	  enskild	  
människa	  har	  sitt	  eget	  historiemedvetande,	  det	  finns	  inget	  som	  är	  det	  andra	  likt.	  Karlsson	  menar	  
att	  historiemedvetandet	  är	  en	  så	  centralt	  för	  en	  persons	  identitetsbildning	  att	  utan	  det	  skulle	  
han	  eller	  hon	  inte	  kunna	  fungera	  som	  samhällsmedborgare.	  Bernard	  Eric	  Jensen	  (citerad	  i	  
Karlsson,	  2008)	  drar	  paralleller	  till	  språkets	  funktion.	  Utan	  språket	  skulle	  människan	  inte	  kunna	  
orientera	  sig	  på	  en	  socialt	  eller	  kulturellt	  plan,	  det	  bidrar	  starkt	  till	  vår	  identitet	  men	  vi	  är	  inte	  
alltid	  medvetna	  om	  det	  eller	  hur	  de	  bakomliggande	  mekanismerna	  fungerar.	  Detsamma	  gäller	  
alltså	  för	  historiemedvetandet.	  Detta	  oupplösliga	  förhållande	  som	  råder	  mellan	  dåtiden,	  nuet	  
och	  framtiden	  medför	  att	  enskilda	  historiska	  fakta	  eller	  ett	  ensidigt	  fokus	  på	  dåtiden	  bör	  stå	  
tillbaka	  till	  förmån	  för	  att	  visa	  på	  sambanden	  mellan	  dagens	  samhälle	  och	  dåtidens	  samhälle	  
menar	  Karlsson,	  en	  förlängning	  av	  Hermansson	  Adlers	  argument	  ovan.	  	  

Vad	  är	  digitala	  spel?	  
En	  av	  de	  första	  frågorna	  som	  ställdes	  under	  förarbetet	  till	  detta	  examensarbete	  var;	  vad	  är	  spel,	  
hur	  kan	  man	  definiera	  dem?	  Jag	  vill	  därför	  ägna	  en	  del	  av	  detta	  bakgrundskapitel	  till	  att	  utforska	  
denna	  fråga.	  	  

Digitala	  spel	  är	  spel	  som	  kan	  spelas	  på	  en	  dator,	  mobiltelefon	  och	  olika	  bärbara	  eller	  stationära	  
spelkonsoler,	  exempelvis	  ett	  Nintendo	  3DS	  eller	  Playstation	  3	  (Gee,	  2007).	  Spelaren	  använder	  
olika	  typer	  av	  hårdvara,	  exempelvis	  mus	  och	  tangentbord,	  för	  att	  styra	  spelet	  beroende	  på	  vilken	  
plattform	  som	  används.	  Utvecklingen	  av	  allt	  mer	  sofistikerade	  rörelsesensorer	  ger	  möjligheten	  
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att	  också	  styra	  spelen	  med	  spelarens	  egen	  kropp	  och	  röst.	  I	  denna	  uppsats	  används	  termen	  
digitala	  spel	  som	  en	  generell	  term	  för	  alla	  dessa	  typer	  av	  spel.	  	  

Denna	  definition	  av	  digitala	  spel	  säger	  dock	  inte	  så	  mycket	  om	  spelen	  man	  spelar	  på	  dem.	  Figur	  
1	  tar	  avstamp	  i	  Marc	  Prenskys	  uppdelning	  mellan	  enkla	  och	  komplexa	  spel	  (Prensky,	  2006).	  
Enkla	  spel	  är	  spel	  som	  ofta	  kan	  spelas	  klart	  inom	  två	  till	  tre	  timmar.	  De	  är	  gjorda	  för	  att	  spelas	  
ensam,	  det	  vill	  säga	  att	  det	  saknas	  ofta	  möjligheter	  för	  spelare	  att	  koppla	  upp	  sig	  mot	  varandra	  
för	  att	  spela	  tillsammans,	  och	  spelaren	  spelar	  oftast	  som	  sig	  själv.	  De	  har	  bara	  en	  eller	  några	  få	  
typer	  av	  utmaningar	  och	  saknar	  etiska	  dilemman	  eller	  andra	  typer	  av	  meningsfulla	  beslut	  
(Prensky,	  2006).	  	  

	  

Figur	  2:	  De	  digitala	  spelens	  indelning	  

Komplexa	  spel	  å	  andra	  sidan	  är	  spel	  med	  avancerad	  grafik	  och	  spelmotorik	  som	  kan	  ta	  allt	  
mellan	  åtta	  och	  100	  timmar	  att	  spela	  genom	  och	  behärska.	  Spelaren	  tvingas	  lära	  sig	  flera	  olika	  
tekniker	  och	  strategier	  för	  att	  kunna	  ta	  sig	  vidare.	  Det	  finns	  flera	  typer	  av	  hinder	  att	  ta	  sig	  förbi,	  
ofta	  samtidigt,	  det	  vill	  säga	  att	  spelaren	  måste	  använda	  flera	  strategier	  samtidigt	  för	  att	  passera	  
hindret.	  Ibland	  är	  hindren	  så	  svåra	  att	  bemästra	  att	  man	  måste	  ta	  hjälp	  av	  andra	  för	  att	  ta	  sig	  
vidare.	  Spelaren	  spelar	  ofta	  som	  en	  så	  kallad	  avatar,	  en	  figur	  som	  spelaren	  styr	  i	  spelvärlden,	  och	  
det	  är	  oftast	  möjligt	  för	  olika	  spelare	  att	  koppla	  upp	  sig	  mot	  varandra	  för	  att	  spela	  tillsammans.	  I	  
vissa	  spel	  är	  detta	  till	  och	  med	  ett	  krav	  för	  att	  man	  ska	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  
spelupplevelsen.	  Spelaren	  ställs	  ofta	  inför	  etiska	  dilemman	  och	  livsavgörande	  beslut	  (Prensky,	  
2006).	  	  

Dessa	  kategorier	  kan	  sedan	  brytas	  ner	  i	  underkategorier	  som	  till	  exempel	  förströelsespel	  (casual	  
games)	  eller	  underhållningsspel.	  	  

Enkla	  spel	  kan	  delas	  in	  i	  så	  kallade	  förströelsespel	  och	  lärspel.	  Förströelsespel,	  spel	  som	  spelas	  
som	  förströelse	  eller	  tidsfördriv,	  innefattar	  många	  klassiska	  brädspel	  som	  Alfapet	  eller	  
Backgammon	  och	  i	  princip	  samtliga	  kortspel	  (Prensky,	  2006).	  Även	  många	  olika	  mobilspel,	  som	  
Worfeud	  och	  populära	  Angry	  Birds,	  kan	  räknas	  hit.	  	  

Lärspel,	  som	  ibland	  kallas	  edutainment,	  är	  spel	  med	  fokus	  på	  lärande	  utan	  stöd	  av	  en	  lärare.	  
Exempel	  på	  svenska	  är	  Kalle	  Kunskap	  och	  Nummerhjältarna.	  Handlingen	  kan	  fokusera	  på	  fakta	  

Digitala	  
spel	  

Enkla	  

Förströelse-‐	  
spel	  

Lärspel	  

Komplexa	  

Seriösa	  spel	   Underhållnings-‐
spel	  

Verklighets-‐	  
spel	  
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eller	  på	  kunskaper	  som	  exempelvis	  matematik	  eller	  språk,	  men	  saknar	  de	  element	  som	  är	  
särskiljande	  för	  de	  komplexa	  spelen	  (Holm	  Sørensen,	  2008).	  

Komplexa	  spel	  innefattar	  underkategorierna	  underhållningsspel,	  så	  kallade	  verklighetsspel	  
(eller	  pervasive	  games)	  och	  seriösa	  spel.	  	  

Underhållningsspel	  är	  precis	  vad	  det	  låter	  som,	  spel	  som	  är	  utvecklade	  för	  att	  underhålla.	  Detta	  
är	  den	  absolut	  största	  kategorin,	  som	  innefattar	  en	  mängd	  olika	  genrer	  (Holm	  Sørensen,	  2008).	  
Dessa	  spel	  bygger	  på	  avancerad	  grafik,	  dialog	  och	  musik	  och	  kan	  kosta	  tiotals	  miljoner	  dollar	  att	  
utveckla	  (Crossley,	  2010).	  	  

Verklighetsspel	  kan	  vara	  helt	  digitala	  eller	  helt	  analoga	  och	  många	  använder	  både	  digitala	  och	  
analoga	  inslag.	  Verklighetsspel	  strävar	  efter	  att	  sudda	  ut	  gränserna	  mellan	  spel	  och	  verklighet.	  
Medan	  en	  del	  av	  dessa	  spel	  är	  öppna,	  som	  exempelvis	  tv-‐serien	  The	  Amazing	  Race	  eller	  geo-‐
caching,	  finns	  det	  andra	  som	  är	  stängda	  eller	  dolda,	  där	  spelaren	  dras	  in	  i	  spelet	  genom	  ett	  så	  
kallat	  kaninhål.	  Kaninhålet	  kan	  utformas	  på	  en	  mängd	  sätt	  men	  har	  alltid	  samma	  uppgift:	  att	  
väcka	  en	  potentiell	  spelares	  intresse	  så	  denne	  börjar	  nysta	  upp	  mysteriet	  eller	  berättelsen.	  Ett	  
verklighetsspel	  kan	  pågå	  i	  allt	  från	  några	  timmar	  till	  flera	  månader,	  beroende	  på	  hur	  skaparen	  
designat	  spelet	  (Montola,	  Stenros	  &	  Waern,	  2009).	  	  

Denna	  framställning	  fokuserar	  på	  den	  sista	  kategorin,	  seriösa	  spel.	  Detta	  är	  en	  relativt	  ny	  
kategori	  som	  kan	  definieras	  på	  två	  olika	  sätt.	  Enligt	  Birgitte	  Holm	  Sørensens	  (2008)	  är	  seriösa	  
spel	  en	  typ	  av	  spel	  som	  likt	  lärspelen	  är	  inriktade	  på	  lärande.	  Det	  som	  skiljer	  dessa	  spel	  från	  
lärspel	  är	  att	  de	  inkorporerar	  spel-‐	  och	  lekteori	  likväl	  som	  didaktisk	  och	  pedagogisk	  teori	  samt	  
att	  läraren	  ingår	  i	  spelets	  koncept.	  De	  är	  forskningsbaserade	  och	  är	  utformade	  för	  att	  användas	  i	  
konkreta	  lärsituationer.	  Man	  försöker	  alltså	  bygga	  in	  fler	  komplexa	  element	  i	  spelet,	  samtidigt	  
som	  man	  behandlar	  ett	  specifikt	  ämne	  i	  syfte	  att	  lära	  ut.	  

I	  Serious	  Games	  –	  Mechanisms	  and	  Effects	  (Ritterfeld	  et.	  al,	  2009)	  definieras	  seriösa	  spel	  som	  alla	  
digitala	  spel	  som	  är	  utvecklade	  för	  att	  vara	  mer	  än	  underhållning.	  Detta	  är	  en	  bredare	  definition	  
som	  innebär	  att	  man	  inkluderar	  även	  lärspel	  i	  termen	  seriösa	  spel,	  men	  det	  poängteras	  att	  alla	  
seriösa	  spel	  inte	  är	  lärspel.	  Utifrån	  denna	  definition	  visar	  en	  genomgång	  av	  omkring	  600	  seriösa	  
spel	  att	  spel	  med	  fokus	  på	  olika	  akademiska	  ämnen	  är	  överrepresenterade	  före	  spel	  med	  fokus	  
på	  social	  förändring,	  yrkesträning,	  hälsa,	  militär	  och	  marknadsföring.	  Majoriteten	  av	  de	  
genomgångna	  spelen	  lägger	  tonvikt	  på	  övning	  av	  olika	  färdigheter	  medan	  kognitiv	  
problemlösning,	  lärande	  genom	  utforskning	  och	  social	  problemlösning	  får	  stå	  tillbaka.	  	  

När	  termen	  seriösa	  spel	  används	  i	  denna	  framställning	  avses	  den	  bredare	  definitionen,	  det	  vill	  
säga	  den	  som	  även	  räknar	  in	  lärspel	  i	  kategorin	  seriösa	  spel.	  

De	  olika	  sätt	  som	  man	  kan	  definiera	  seriösa	  spel	  på	  belyser	  det	  faktum	  att	  det	  inte	  finns	  några	  
vattentäta	  skott	  mellan	  de	  olika	  kategorierna.	  Det	  finns	  underhållningsspel	  och	  seriösa	  spel	  som	  
faller	  inom	  ramen	  för	  enkla	  spel,	  och	  det	  finns	  förströelsespel	  och	  lärspel	  som	  faller	  inom	  ramen	  
för	  komplexa	  spel.	  Undantaget	  är	  verklighetsspel,	  som	  alltid	  tycks	  vara	  komplexa.	  	  	  

Denna	  beskrivning	  av	  hur	  digitala	  spel	  kan	  kategoriseras	  är	  inte	  fullständig.	  Samtliga	  
underkategorier	  kan	  vidare	  definieras	  i	  olika	  genrer,	  men	  då	  detta	  inte	  har	  någon	  relevans	  för	  
denna	  uppsats	  lämnas	  den	  beskrivningen	  till	  någon	  annan.	  Genom	  att	  kategorisera	  spelen	  på	  
detta	  sätt	  kan	  man	  se	  vilka	  typer	  av	  spel	  som	  kan	  vara	  av	  relevans	  för	  en	  undervisningskontext,	  
men	  det	  är	  också	  viktigt	  att	  förstå	  på	  vilket	  sätt	  digitala	  spel	  kan	  bidra	  till	  lärande,	  vilket	  kommer	  
utforskas	  i	  nästa	  del.	  

Spel	  och	  lärande	  
En	  rimlig	  fråga	  att	  ställa	  sig	  i	  det	  här	  läget	  är	  på	  vilket	  sätt	  digitala	  spel	  bidrar	  till	  lärande.	  Som	  
beskrevs	  ovan	  finns	  det	  olika	  typer	  av	  spel	  som	  är	  inriktade	  mot	  underhållning	  såväl	  som	  
lärande,	  men	  det	  säger	  inte	  så	  mycket	  om	  vad	  det	  är	  som	  spelen	  gör	  för	  att	  möjliggöra	  lärande.	  	  
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Spel	  kan	  enligt	  Gee	  (2007)	  ses	  som	  en	  semiotisk	  domän.	  En	  semiotisk	  domän	  är	  det	  ämne	  som	  
en	  grupp	  människor	  värderar,	  tänker	  och	  uttrycker	  sig	  om	  eller	  gör	  på	  ett	  specifikt	  sätt,	  det	  vill	  
säga	  skapar	  mening	  omkring.	  Antalet	  semiotiska	  domäner	  är	  i	  det	  närmaste	  oändligt,	  då	  en	  
semiotisk	  domän	  kan	  vara	  så	  skilda	  saker	  som	  digitala	  spel,	  kristendom,	  fågelskådning,	  eller	  
akademiska	  ämnen	  som	  matematik	  eller	  historia.	  De	  semiotiska	  domänernas	  innehåll,	  och	  det	  
värde	  som	  tillskrivs	  detta	  innehåll,	  förhandlas	  fram	  genom	  sociala	  praktiker.	  Det	  är	  alltså	  inte	  
innehållet	  i	  sig	  som	  är	  det	  viktiga,	  utan	  hur	  människor	  genom	  social	  interaktion	  producerar	  eller	  
konstruerar	  och	  värderar	  detta	  innehåll.	  Dessa	  sociala	  praktiker	  är	  enligt	  Gee,	  men	  också	  
Selander	  (2008),	  multimodala.	  Detta	  innebär	  att	  information	  förmedlas	  genom	  en	  mängd	  olika	  
medier,	  som	  exempelvis	  text,	  stillbilder	  och	  filmer.	  Man	  kan	  vidare	  inte	  vara	  fullt	  delaktig	  i	  en	  
semiotisk	  domän	  förrän	  man	  själv	  kan	  både	  avkoda	  den	  information	  som	  dessa	  olika	  medier	  
förmedlar	  och	  skapa	  egna	  representationer	  av	  denna	  information.	  Digitala	  spel	  är	  multimodala	  
och	  varje	  spel	  är	  en	  semiotisk	  domän	  i	  sig,	  men	  det	  bildas	  också	  en	  semiotisk	  domän	  runt	  varje	  
genre	  och	  de	  som	  spelar	  spelen.	  Spelen	  förmedlar	  information	  till	  spelaren	  genom	  text,	  olika	  
bildsekvenser	  (stillbilder	  eller	  rörliga	  bilder)	  och	  ljud	  och	  kan	  därför	  ses	  som	  vilken	  annan	  
artefakt	  som	  helst	  inom	  dessa	  sociala	  praktiker	  (Gee,	  2007).	  

Istället	  för	  att	  se	  enskilda	  spel	  som	  semiotiska	  domäner	  kan	  man	  se	  dem	  som	  system	  kopplade	  
till	  ett	  specifikt	  tema.	  Staffan	  Björk	  förklarar	  (2008)	  att	  ett	  system	  består	  av	  olika	  komponenter	  
som	  har	  fasta	  egenskaper	  och	  förhållanden	  samt	  tillhörande	  regler	  för	  hur	  konfigurationen	  av	  
dessa	  komponenter	  kan	  förändras.	  Genom	  att	  interagera	  med	  spelets	  system	  skapar	  spelaren	  sig	  
en	  uppfattning	  om	  vilka	  regler	  och	  parametrar	  som	  gäller	  för	  just	  det	  spelet.	  Balansgången	  
mellan	  spelets	  tema	  och	  spelets	  system	  är	  viktig	  enligt	  Björk.	  Om	  man	  bygger	  in	  alltför	  
avgränsade	  mål	  för	  lärande	  i	  ett	  spel,	  att	  lära	  sig	  om	  en	  viss	  sak	  är	  spelets	  tema,	  riskerar	  man	  att	  
tappa	  spelarens	  intresse.	  Om	  man	  istället	  gör	  det	  omvända,	  skapar	  ett	  alltför	  fascinerande	  
system	  riskerar	  man	  att	  spelaren	  blir	  alltför	  intresserad	  av	  systemet	  och	  därför	  missar	  poängen	  
med	  temat.	  Björk	  anser	  dock	  att	  spel	  som	  är	  designade	  med	  fokus	  på	  systemet	  istället	  för	  temat	  
är	  att	  föredra,	  eftersom	  de	  tycks	  vara	  mer	  engagerande	  för	  spelaren.	  

Oavsett	  om	  man	  ser	  spelen	  som	  system	  eller	  semiotiska	  domäner	  menar	  Prensky	  (2006)	  och	  
Gee	  (2007)	  att	  en	  grundläggande	  funktion	  i	  alla	  digitala	  spel	  är	  att	  de	  kan	  lära	  spelaren	  hur	  man	  
spelar	  dem.	  Spel	  som	  inte	  lyckas	  med	  detta	  blir	  inte	  lika	  attraktiva	  för	  spelarna	  och	  säljer	  därför	  
sämre.	  I	  förlängningen	  innebär	  detta	  att	  spelutvecklarna	  drivs	  att	  bygga	  vidare	  på	  lyckade	  
koncept	  och	  därmed	  utveckla	  spel	  med	  bättre	  och	  bättre	  förmåga	  att	  lära	  ut	  (Gee,	  2007).	  	  

Hur	  spelen	  går	  till	  väga	  för	  att	  lära	  spelaren	  kan	  ses	  på	  olika	  sätt.	  Gee	  presenterar	  36	  olika	  
lärprinciper	  som	  finns	  inbyggda	  i	  digitala	  spel.	  Några	  exempel	  är	  att	  spelen,	  utöver	  att	  lära	  
spelaren	  hur	  man	  agerar	  inom	  den	  semiotiska	  domän	  som	  spelet	  bildar,	  ger	  spelaren	  massor	  
med	  möjligheter	  att	  öva	  sina	  färdigheter	  utan	  att	  spelaren	  tröttnar	  samt	  att	  pröva	  teorier	  och	  
antaganden	  i	  en	  säker	  miljö.	  De	  digitala	  spelen	  har	  också	  möjligheten	  att	  ständigt	  känna	  av	  hur	  
det	  går	  för	  spelaren	  och	  därefter	  anpassa	  spelets	  utmaningar	  så	  de	  ligger	  precis	  inom	  ramen	  för	  
vad	  spelaren	  upplever	  som	  utmanande.	  De	  gör	  allt	  detta	  utan	  att	  spelaren	  märker	  det.	  Marc	  
Prensky	  (2006)	  kallar	  denna	  funktion	  för	  adaptivitet.	  I	  en	  studie	  från	  2012	  förklarar	  Tomas	  
Kroksmark	  detta	  fenomen	  som	  en	  sofistikerad	  pedagogik.	  	  

Björk	  (2008)	  ställer	  sig	  frågande	  till	  om	  denna	  implicita	  instruktion	  automatiskt	  möjliggör	  
lärande,	  eftersom	  det	  inte	  är	  säkert	  att	  de	  färdigheter	  som	  tränas	  genom	  att	  spela	  spelet	  kan	  
eller	  bör	  appliceras	  på	  verkligheten.	  Om	  man	  önskar	  använda	  spel	  i	  en	  undervisningssituation	  
måste	  man	  därför	  göra	  verbalisering,	  det	  vill	  säga	  diskussionen	  om	  det	  man	  lärt	  sig	  av	  spelet,	  till	  
en	  del	  av	  själva	  spelprocessen,	  antingen	  under	  tiden	  man	  spelar	  eller	  före	  eller	  efter.	  Björk	  
noterar	  att	  en	  del	  spelare	  gör	  detta	  självmant	  genom	  att	  delta	  i	  spelets	  semiotiska	  domän	  på	  
exempelvis	  internet,	  medan	  andra	  inte	  gör	  det.	  Med	  andra	  ord	  får	  inte	  alla	  ut	  det	  maximala	  ur	  
spelets	  lärpotential,	  för	  att	  detta	  ska	  ske	  krävs	  en	  extern	  moderator,	  som	  till	  exempel	  en	  lärare.	  	  
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Kroksmark	  (2012)	  förklarar	  att	  spelens	  förmåga	  att	  hålla	  sig	  precis	  innanför	  ramen	  för	  
spelarens	  förmåga	  är	  en	  mycket	  viktig	  funktion.	  Spelen	  får	  på	  så	  vis	  spelaren	  att	  känna	  sig	  smart,	  
eftersom	  han	  eller	  hon	  inte	  uppfattar	  att	  spelet	  göra	  dessa	  anpassningar.	  Spelaren	  får	  känslan	  av	  
att	  han	  eller	  hon	  kan	  lösa	  allt	  tuffare	  utmaningar	  utan	  hjälp	  av	  någon	  annan,	  fastän	  detta	  faktiskt	  
inte	  är	  fallet.	  Genom	  att	  etablera	  denna	  känsla	  hos	  spelaren	  motiveras	  spelaren	  att	  fortsätta	  
spela.	  Kroksmark	  menar	  i	  förlängningen	  att	  om	  detta	  sätt	  att	  lära	  ut	  etablerades	  i	  skolan	  ökar	  
möjligheten	  för	  att	  eleverna	  ska	  finna	  skolarbetet	  inspirerande.	  	  

Jonas	  Linderoth	  (2008)	  menar	  däremot	  att	  denna	  typ	  av	  instruerande	  bara	  leder	  till	  en	  illusion	  
av	  lärande.	  Vissa	  typer	  av	  spel	  är	  designade	  så	  att	  spelskicklighet	  frammanas	  på	  andra	  sätt	  än	  
genom	  att	  spelaren	  faktiskt	  har	  blivit	  bättre.	  Linderoth	  förklarar	  att	  en	  spelares	  förmågor	  
utvecklas	  i	  större	  utsträckning	  om	  de	  handlingserbjudanden	  (de	  verktyg	  spelaren	  har	  att	  tillgå	  
för	  att	  ta	  sig	  vidare)	  som	  finns	  inprogrammerade	  i	  spelet	  är	  statiska.	  Som	  exempel	  använder	  
Linderoth	  schack	  och	  moderna	  shooter-‐spel	  (spel	  som	  bygger	  på	  någon	  slags	  krigsföring	  med	  
skjutvapen).	  I	  schack	  kan	  man	  endast	  besegra	  sin	  motståndare	  om	  man	  är	  bättre	  än	  denne,	  
eftersom	  de	  handlingserbjudanden	  som	  finns	  till	  hands	  är	  statiska,	  medan	  man	  i	  ett	  shooter-‐spel	  
kan	  hitta	  ett	  mycket	  kraftfullt	  vapen	  som	  man	  kan	  använda	  för	  att	  besegra	  sin	  motståndare	  även	  
om	  denna	  är	  bättre	  eller	  starkare	  än	  spelaren	  själv.	  Spelaren	  upplever	  sig	  vara	  bättre	  trots	  att	  
det	  inte	  var	  spelarens	  skicklighet,	  det	  vill	  säga	  spelarens	  förmåga	  att	  transformera	  och	  formera	  
spelets	  regler	  och	  resurser	  till	  hållbara	  strategier,	  som	  gjorde	  att	  han	  eller	  hon	  nådde	  det	  
uppsatta	  målet.	  Linderoth	  anser	  att	  det	  finns	  anledning	  att	  gå	  in	  djupare	  på	  de	  designaspekter	  
som	  lyfts	  fram	  som	  positiva	  och	  se	  om	  de	  verkligen	  har	  de	  egenskaper	  som	  är	  
eftersträvansvärda	  inom	  utbildning.	  	  

Teoretisk	  utgångspunkt	  
För	  att	  kunna	  förstå	  elevernas	  process	  att	  utveckla	  ett	  historiemedvetande	  utifrån	  en	  
spelupplevelse	  och	  en	  uppföljande	  aktivitet	  har	  Staffan	  Selanders	  (2008)	  teori	  om	  lärsekvenser	  
använts.	  	  

En	  lärsekvens	  består	  enligt	  Selander	  av	  tre	  delar:	  iscensättning,	  första	  transformationscykeln	  
och	  andra	  transformationscykeln,	  se	  figur	  1.	  

	  

Figur	  1:	  lärsekvens.	  Källa:	  ur.se	  

Iscensättning	  är	  inom	  vilka	  ramar	  lärandet	  sker.	  I	  en	  formell	  kontext,	  det	  vill	  säga	  skolan,	  består	  
ramarna	  exempelvis	  av	  olika	  styrdokument	  och	  vilka	  resurser	  och	  kompetenser	  som	  finns	  inom	  
skolan	  och	  bland	  lärarna.	  
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Den	  första	  transformationscykeln,	  vilken	  är	  fokus	  för	  denna	  uppsats,	  är	  den	  process	  som	  eleven	  
genomgår	  när	  han	  eller	  hon	  möter	  ett	  ämne	  och	  genom	  interaktion	  med	  andra	  elever,	  läraren	  
och	  olika	  artefakter	  får	  kunskap	  om	  ämnet.	  Denna	  process	  består	  av	  transformering	  och	  
formering.	  Eleven	  ”transformerar	  information	  för	  att	  forma	  en	  egen	  förståelse”	  (Selander,	  2008,	  
s.	  21).	  Transformation	  och	  formation	  sker	  genom	  interaktionen	  med	  olika	  artefakter,	  vilka	  är	  
resurser	  som	  på	  olika	  sätt	  förmedlar	  information,	  exempelvis	  böcker	  eller	  filmer.	  Dessa	  
artefakter	  kan	  ses	  som	  representationer	  av	  omvärlden	  och	  genom	  interaktionen	  kan	  eleven	  
transformera	  den	  information	  som	  artefakterna	  ger	  och	  forma	  en	  egen	  representation	  som	  gör	  
världen	  begriplig	  för	  honom	  eller	  henne.	  Selander	  beskriver	  denna	  process	  som	  cyklisk,	  där	  
eleven	  prövar	  och	  omprövar	  olika	  sätt	  att	  ta	  sig	  an	  ett	  material	  innan	  en	  egen	  representation	  kan	  
ta	  form.	  Beroende	  på	  hur	  den	  lärande	  lär	  sig,	  genom	  att	  göra,	  läsa,	  lyssna	  eller	  se,	  tar	  sig	  denna	  
process	  olika	  former	  för	  olika	  elever	  (Selander,	  2008).	  För	  att	  formera	  kunskap	  om	  exempelvis	  
Roms	  historia	  kan	  en	  elev	  välja	  att	  söka	  upp	  filmer	  eller	  bilder	  medan	  en	  annan	  kan	  välja	  att	  
söka	  information	  i	  textform.	  	  

Denna	  teori	  används	  i	  denna	  framställning	  för	  att	  förstå	  hur	  eleverna	  genom	  interaktionen	  med	  
spelet,	  läraren	  och	  varandra	  genomgår	  en	  transformationsprocess	  som	  via	  transformation	  leder	  
till	  formationen	  av	  ett	  historiemedvetande,	  där	  representationen	  av	  detta	  historiemedvetande	  
står	  att	  finna	  i	  elevernas	  utsagor	  vid	  intervjutillfället.	  

Den	  andra	  transformationscykeln	  består	  i	  den	  formella	  kontexten	  av	  en	  bedömning	  av	  elevens	  
representation.	  Här	  ingår	  också	  elevens	  metareflektioner	  över	  hur	  han	  eller	  hon	  har	  lärt	  sig	  och	  
gått	  till	  väga	  för	  att	  komma	  fram	  till	  sin	  representation.	  Lärsekvensen	  avslutas	  i	  och	  med	  
lärarens	  bedömning,	  som	  kan	  ta	  sig	  formen	  av	  ett	  betyg.	  

Metod	  
Ansatsen	  för	  denna	  studie	  är	  att	  förstå	  hur	  man	  genom	  användningen	  av	  digitala	  spel	  i	  
historieundervisningen	  kan	  utveckla	  ett	  historiemedvetande.	  Som	  beskrevs	  ovan	  besitter	  varje	  
enskild	  människa	  sitt	  eget	  speciella	  historiemedvetande.	  En	  lämplig	  metod	  för	  att	  förstå	  hur	  
människor	  resonerar	  omkring	  och	  förstår	  detta	  fenomen	  är	  därför	  kvalitativ	  intervju.	  Denna	  
metod	  fokuserar	  på	  att	  just	  fånga	  ”informantens	  egna	  erfarenheter,	  tankar	  och	  känslor”	  (Dalen,	  
2004,	  2007,	  s.	  9),	  information	  som	  är	  central	  för	  att	  förstå	  hur	  människor	  och	  deras	  relation	  till	  
sitt	  historiemedvetande.	  Material	  hade	  även	  kunnat	  samlas	  genom	  observationer	  under	  
exempelvis	  elevdiskussioner	  i	  klassrummet,	  men	  detta	  valdes	  bort	  då	  intervjumetoden	  
bedömdes	  ge	  djupare	  information.	  	  

Genomförande	  
Som	  grund	  för	  intervjustudien	  ligger	  två	  lektionstillfällen	  i	  historia	  A,	  det	  vill	  säga	  den	  utgående	  
historiekursen,	  med	  en	  klass	  på	  ett	  studieförberedande	  program	  som	  går	  det	  tredje	  året	  på	  
gymnasiet.	  Klassen	  består	  av	  29	  elever.	  Skolan	  där	  studien	  genomfördes	  är	  en	  större	  
gymnasieskola	  i	  landets	  norra	  halva.	  Skolan	  arbetar	  enligt	  1:1,	  vilket	  innebär	  att	  varje	  elev	  och	  
lärare	  har	  en	  bärbar	  dator	  som	  de	  kan	  arbeta	  med	  under	  och	  utanför	  lektionstid.	  

Den	  första	  lektionen	  var	  75	  minuter	  lång	  och	  delades	  in	  i	  två	  delar.	  Under	  den	  första	  delen,	  som	  
omfattade	  omkring	  15	  minuter,	  presenterades	  studien	  och	  elevernas	  roll	  i	  denna.	  De	  delgavs	  
även	  de	  forskningsetiska	  principerna,	  (se	  vidare	  rubriken	  etiska	  överväganden,	  sidan	  16).	  Sedan	  
presenterades	  spelet	  och	  några	  av	  dess	  grundläggande	  funktioner.	  Den	  andra	  delen,	  omkring	  60	  
minuter	  av	  lektionen	  vigdes	  åt	  att	  låta	  eleverna	  spela	  spelet.	  Eleverna	  spelade	  enskilt,	  utom	  en	  
elev	  som	  inte	  fick	  igång	  spelet	  på	  sin	  dator	  och	  därför	  fick	  spela	  tillsammans	  med	  en	  kamrat.	  
Eleverna	  hade	  möjlighet	  att	  rådfråga	  varandra	  eller	  mig	  under	  tiden	  de	  spelade.	  	  

Den	  andra	  lektionen,	  på	  105	  minuter,	  ägde	  rum	  två	  dagar	  senare	  och	  ägnades	  åt	  uppföljning	  av	  
spelet.	  Som	  en	  uppvärmningsaktivitet	  sammanfattade	  jag	  och	  eleverna	  tillsammans	  spelets	  
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handling	  och	  viktiga	  händelser.	  Eleverna	  lyfte	  också	  spontant	  fram	  sina	  åsikter	  om	  spelet.	  Denna	  
aktivitet	  omfattade	  cirka	  10	  minuter.	  Detta	  följdes	  av	  en	  längre	  diskussionsuppgift	  där	  eleverna	  i	  
grupper	  fick	  diskutera	  spelet,	  dess	  tema	  och	  hur	  detta	  tema	  har	  sett	  ut	  i	  olika	  tider	  och	  idag.	  
Diskussionen	  sammanfattades	  i	  helklass.	  Den	  andra	  delen	  av	  lektionen	  tog	  omkring	  40	  minuter	  
av	  lektionstiden.	  Lektionens	  tredje	  del	  ägnades	  åt	  en	  genomgång	  på	  omkring	  20	  minuter	  där	  
eleverna	  fick	  mer	  information	  om	  sammanhanget	  där	  slavhandeln	  ingick,	  Sveriges	  roll	  i	  
slavhandeln	  och	  vilka	  spår	  man	  kan	  se	  av	  slavhandeln	  idag.	  Lektionen	  avslutades	  med	  en	  kort	  
källkritisk	  diskussion	  som	  även	  sammanfattades	  i	  helklass	  innan	  lektionen	  avslutades.	  Cirka	  tio	  
minuter	  vigdes	  åt	  denna	  aktivitet.	  

Playing	  History	  	  

Det	  spel	  som	  använts	  i	  denna	  studie	  är	  Playing	  History	  –	  The	  Slave	  Trade	  (playinghistory.dk).	  Det	  
är	  ett	  så	  kallat	  seriöst	  spel,	  det	  vill	  säga	  ett	  spel	  som	  är	  utvecklat	  för	  undervisningssituationer	  
men	  med	  inslag	  av	  både	  lek-‐	  och	  spelteori.	  Spelet	  innehåller	  många	  komplexa	  funktioner,	  men	  
ligger	  närmare	  de	  enkla	  spelen,	  främst	  genom	  sin	  längd	  (det	  kan	  spelas	  klart	  under	  två	  timmar)	  
men	  också	  på	  grund	  av	  att	  spelet	  hela	  tiden	  håller	  spelaren	  i	  handen	  genom	  att	  klart	  och	  tydligt	  
redovisa	  vad	  som	  ska	  göras	  härnäst.	  På	  så	  vis	  har	  spelutvecklaren	  lagt	  större	  tonvikt	  på	  spelets	  
tema,	  det	  vill	  säga	  den	  transatlantiska	  slavhandeln,	  än	  på	  spelets	  system.	  

Spelet	  är	  på	  engelska	  och	  följer	  huvudkaraktären	  Putij,	  en	  slav	  åt	  en	  sjökapten,	  som	  tvingas	  följa	  
med	  på	  en	  slavhandelsresa	  från	  Storbritannien	  till	  Afrika	  och	  Västindien.	  Putij,	  det	  vill	  säga	  
spelaren,	  tvingas	  till	  en	  mängd	  beslut,	  allt	  från	  hur	  många	  slavar	  man	  ska	  köpa	  till	  att	  
diagnosticera	  sjuka	  slavar	  ombord	  på	  skeppet	  och	  bestämma	  hur	  många	  slavar	  som	  ska	  kastas	  
över	  bord	  när	  maten	  börjar	  ta	  slut.	  Spelaren	  måste	  slutföra	  förutbestämda	  uppdrag	  innan	  
berättelsen	  fortsätter,	  men	  kan	  även	  göra	  mindre	  sidouppdrag.	  

Vidare	  är	  spelet	  konversationsdrivet,	  det	  vill	  säga	  att	  spelaren	  måste	  interagera	  med	  karaktärer	  i	  
spelet	  och	  de	  konversationer	  som	  uppstår	  driver	  handlingen	  framåt.	  De	  val	  man	  gör	  påverkar	  
hur	  enkelt	  det	  blir	  att	  ta	  sig	  vidare,	  slutet	  är	  dock	  alltid	  detsamma.	  Genom	  att	  konversera	  med	  
kaptenen	  och	  välja	  vissa	  val	  samlar	  spelaren	  förtroendepoäng.	  Ju	  mindre	  förtroende	  kaptenen	  
har	  för	  spelaren,	  desto	  svårare	  blir	  det	  att	  ta	  sig	  vidare	  i	  handlingen.	  Om	  kaptenen	  helt	  tappar	  
förtroendet	  för	  Putij	  förlorar	  man	  spelet.	  Spelaren	  kan	  också	  samla	  poäng	  genom	  att	  utföra	  vissa	  
handlingar	  eller	  genom	  att	  svara	  rätt	  på	  vissa	  frågor,	  eller	  genom	  att	  spela	  de	  olika	  minispel	  som	  
dyker	  upp	  under	  berättelsens	  gång.	  För	  att	  ge	  spelaren	  insikt	  i	  hur	  slaveri	  har	  sett	  ut	  i	  olika	  tider	  
tilldelas	  spelaren	  ett	  verktyg	  kallat	  chrono	  goggles,	  ett	  par	  glasögon	  som	  spelaren	  kan	  använda	  
för	  att	  identifiera	  och	  rätta	  till	  saker	  som	  hör	  till	  en	  annan	  tid.	  Spelet	  har	  också	  en	  inbyggd	  
hjälpfunktion	  i	  form	  av	  en	  karaktär	  spelaren	  kan	  vända	  sig	  till	  om	  han	  eller	  hon	  har	  kört	  fast.	  

	  

Figur	  1.	  Playing	  History.	  
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Spelaren	  styr	  spelet	  genom	  att	  peka	  och	  klicka	  i	  statiska	  miljöer,	  vilket	  innebär	  att	  kameran	  
endast	  har	  en	  vinkel	  och	  att	  alla	  karaktärer	  som	  spelaren	  kan	  interagera	  med	  finns	  alltid	  på	  
samma	  ställe	  så	  länge	  inte	  handlingen	  förändrats	  (se	  figur	  2,	  förra	  sidan).	  I	  figuren	  syns	  
spelarens	  avatar,	  Putij,	  längst	  till	  vänster.	  Ovanför	  honom,	  i	  det	  övre	  vänstra	  hörnet,	  finns	  
förtroendemätaren	  och	  poängräknaren.	  Karaktärer	  som	  spelaren	  kan	  interagera	  med	  är	  
utmärkta	  med	  utropstecken,	  i	  detta	  fall	  är	  det	  sjökaptenen	  Seahab	  och	  köpmannen	  herr	  
Blotherbloom.	  I	  rutan	  längst	  ner	  på	  skärmen	  förklaras	  vad	  spelaren	  ska	  göra	  härnäst.	  

Videomaterial	  
Två	  spelupplevelser	  dokumenterades	  genom	  att	  videofilma	  två	  elevers	  skärmar	  under	  tiden	  de	  
spelade	  Playing	  History	  vid	  det	  första	  lektionstillfället.	  Videomaterialet	  omfattade	  totalt	  två	  
timmar	  och	  40	  minuter	  och	  transkriberades	  i	  sin	  helhet	  och	  användes	  som	  grund	  för	  
djupintervjuerna	  med	  de	  videofilmade	  eleverna.	  Genom	  bearbetningen	  identifierades	  sex	  
situationer	  som	  ansågs	  fånga	  olika	  aspekter	  av	  elevernas	  spelupplevelser.	  	  

1. Spelaren	  måste	  tidigt	  ta	  ställning	  till	  vilken	  attityd	  man	  ska	  ha	  gentemot	  européerna	  
2. Spelaren	  måste	  ta	  ställning	  till	  om	  man	  ska	  ändra	  strategi	  eller	  inte	  när	  avatarens	  syster	  

Piri	  introduceras	  i	  handlingen	  
3. Spelaren	  måste	  ta	  ställning	  till	  hur	  man	  ska	  gå	  till	  väga	  när	  man	  förhandlar	  om	  antalet	  

slavar	  som	  ska	  köpas	  
4. Spelaren	  måste	  ta	  ställning	  till	  hur	  man	  ser	  på	  situationen	  där	  man	  lastar	  slavar	  genom	  

att	  spela	  Tetris	  
5. Spelaren	  måste	  ta	  ställning	  till	  om	  man	  ska	  ställa	  diagnos	  på	  sjuka	  slavar	  eller	  förklara	  

dem	  friska	  
6. Spelaren	  måste	  ta	  ställning	  till	  om	  och	  hur	  man	  ska	  gå	  till	  väga	  för	  rädda	  slavar	  när	  

maten	  börjar	  ta	  slut	  på	  skeppet	  	  

De	  situationer	  som	  identifierades	  valdes	  utifrån	  att	  spelaren	  måste	  göra	  olika	  val	  i	  dessa	  
situationer.	  De	  videofilmade	  eleverna	  gjorde	  valde	  olika	  vägar	  i	  samtliga	  situationer	  utom	  den	  
första.	  Jag	  hade	  för	  avsikt	  att	  fånga	  elevernas	  bakomliggande	  resonemang	  genom	  att	  belysa	  
denna	  interaktion	  med	  spelet	  vid	  intervjutillfället.	  En	  sjunde	  situation	  kunde	  ha	  tagits	  med,	  
nämligen	  hur	  spelaren	  väljer	  att	  gå	  till	  väga	  för	  i	  spelets	  slutskede,	  men	  då	  båda	  spelarna	  bad	  om	  
hjälp	  från	  andra	  och	  därmed	  blev	  instruerade	  valdes	  denna	  situation	  bort.	  	  

Intervjuer	  	  
Två	  typer	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  har	  använts	  i	  denna	  studie,	  enskilda	  djupintervjuer	  och	  
fokusgruppsintervjuer.	  Enskilda	  intervjuer	  tar	  formen	  av	  ett	  samtal	  mellan	  intervjuaren	  och	  
informanten,	  där	  informantens	  erfarenheter	  och	  tankar	  står	  i	  fokus	  (Kvale,	  2009).	  

Fokusgruppsintervjuer	  är	  gruppintervjuer	  där	  informanterna	  diskuterar	  ett	  fenomen	  med	  
varandra	  under	  ledning	  av	  en	  intervjuare	  eller	  moderator.	  Intervjuaren	  eller	  moderatorn	  har	  en	  
relativt	  stark	  roll,	  då	  denne	  måste	  se	  till	  att	  alla	  får	  komma	  till	  tals	  och	  att	  informanterna	  håller	  
sig	  till	  ämnet,	  då	  det	  i	  gruppsamtal	  ofta	  kan	  vara	  ett	  problem	  att	  någon	  sitter	  tyst	  eller	  att	  
samtalet	  tar	  en	  annan	  riktning	  än	  den	  som	  var	  tänkt	  från	  början	  (Malterud,	  2009).	  	  

Att	  använda	  två	  typer	  av	  intervjutekniker	  har	  sin	  grund	  i	  min	  önskan	  att	  fånga	  så	  många	  olika	  
aspekter	  av	  elevernas	  resonemang	  som	  möjligt.	  Att	  använda	  både	  fokusgrupper	  och	  
djupintervjuer	  ger	  både	  bredd	  och	  djup,	  vilket	  torde	  bidra	  till	  ett	  mer	  mångfacetterat	  material.	  	  

Två	  intervjuguider	  utarbetades	  innan	  intervjuerna	  genomfördes,	  en	  för	  fokusgrupperna	  och	  en	  
för	  djupintervjuerna	  (se	  bilaga	  1	  och	  2).	  Intervjuguiden	  för	  fokusgruppsintervjuerna	  följde	  tre	  
teman;	  spelet,	  den	  uppföljande	  lektionen	  och	  sambanden	  mellan	  de	  två.	  Intervjuguiden	  för	  
djupintervjuerna	  fokuserade	  på	  elevernas	  upplevelser	  i	  spelet	  och	  byggde	  på	  det	  videomaterial	  
som	  spelades	  in	  i	  samband	  med	  det	  första	  lektionstillfället,	  men	  hade	  även	  några	  inslag	  från	  den	  
andra	  intervjuguiden.	  	  
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Intervjugenomförande	  
Intervjuerna	  genomfördes	  på	  den	  aktuella	  skolan,	  detta	  för	  att	  stötta	  informanterna	  och	  få	  dem	  
att	  känna	  sig	  bekväma,	  två	  veckor	  efter	  lektionerna	  genomfördes,	  då	  höstlovet	  inföll	  veckan	  
direkt	  efter	  lektionstillfällena.	  Fokusgruppsintervjuerna	  genomfördes	  under	  ordinarie	  
lektionstid,	  då	  klassen	  arbetade	  med	  enskilda	  uppgifter	  störde	  detta	  inte	  det	  ordinarie	  arbetet	  
nämnvärt.	  Djupintervjuerna	  genomfördes	  på	  informanternas	  håltimmar.	  Informanterna	  fick	  
själva	  välja	  en	  tidpunkt	  som	  passade	  dem.	  Då	  djupintervjuerna	  lade	  stort	  fokus	  på	  specifika	  
händelser	  i	  spelet	  och	  intervjuerna	  ägde	  rum	  en	  tid	  efter	  det	  första	  lektionstillfället	  stöttades	  
informanternas	  minne	  med	  hjälp	  av	  bilder	  från	  spelet	  som	  visade	  den	  aktuella	  situationen	  som	  
diskuterades.	  Bilden	  visades	  för	  informanten	  samtidigt	  som	  frågan	  ställdes	  och	  de	  fick	  sedan	  
titta	  på	  bilden	  medan	  de	  besvarade	  frågan.	  Då	  fokusgruppsintervjuerna	  saknade	  detta	  
detaljfokus	  visades	  inga	  bilder	  för	  dem.	  Intervjuernas	  längd	  varierade	  mellan	  30	  och	  45	  minuter.	  
Samtliga	  intervjuer	  spelades	  in	  och	  transkriberades	  i	  sin	  helhet.	  	  

Både	  fokusgruppsintervjuerna	  och	  djupintervjuerna	  var	  av	  semistrukturerad	  karaktär,	  det	  vill	  
säga	  att	  jag	  utgick	  från	  den	  intervjuguide	  som	  utarbetats,	  men	  lämnade	  utrymme	  för	  att	  kunna	  
följa	  upp	  informanternas	  tankespår.	  Detta	  medför	  dock	  att	  intervjuerna	  inte	  alltid	  blev	  lika,	  men	  
då	  just	  variationerna	  i	  informanternas	  resonemang	  är	  av	  intresse	  är	  detta	  snarare	  en	  önskad	  
effekt	  än	  ett	  problem.	  

Urval	  
Den	  skola	  där	  studien	  genomfördes	  valdes	  utifrån	  ett	  bekvämlighetsurval	  då	  jag,	  genom	  en	  
tidigare	  VFU-‐placering,	  hade	  tydliga	  kontaktingångar.	  Skolan	  jobbar	  vidare	  enligt	  1:1,	  vilket	  var	  
ett	  krav	  för	  studiens	  genomförande,	  då	  detta	  säkerställde	  tillgång	  på	  datorer	  för	  samtliga	  elever	  
samt	  fungerande	  internetuppkoppling.	  	  

Den	  administrativa	  samordnaren	  kontaktades	  och	  ombads	  att	  göra	  en	  förfrågan	  bland	  skolans	  
historielärare.	  Den	  som	  visade	  intresse	  blev	  således	  utvald	  genom	  tillgänglighet	  och	  därmed	  
också	  klassen	  där	  studien	  genomfördes.	  Även	  om	  jag	  haft	  VFU	  på	  denna	  skola	  förut	  är	  den	  
aktuella	  läraren	  ingen	  som	  jag	  har	  haft	  kontakt	  med	  tidigare,	  ej	  heller	  den	  aktuella	  klassen.	  

Klassen	  består	  av	  29	  elever,	  14	  av	  dessa	  valde	  frivilligt	  att	  delta	  i	  de	  efterföljande	  intervjuerna.	  
För	  att	  kunna	  delta	  i	  fokusgrupperna	  var	  samtliga	  deltagare	  tvungna	  att	  ha	  deltagit	  i	  de	  båda	  
aktiviteterna.	  För	  att	  kunna	  delta	  i	  djupintervjuerna	  krävdes	  att	  elevens	  spelupplevelse	  hade	  
dokumenterats	  genom	  videoinspelning.	  Tolv	  elever,	  nio	  flickor	  och	  tre	  pojkar,	  intervjuades	  i	  tre	  
fokusgrupper.	  Eleverna	  fick	  välja	  grupper	  själva,	  detta	  för	  att	  de	  skulle	  känna	  sig	  så	  bekväma	  
som	  möjligt	  i	  intervjusituationen.	  Två	  elever,	  en	  flicka	  och	  en	  pojke,	  intervjuades	  enskilt	  i	  
djupintervjuer	  om	  deras	  upplevelser	  i	  spelet.	  

Val	  av	  spel	  
Fokus	  för	  denna	  uppsats	  är	  kategorin	  seriösa	  spel,	  då	  det	  är	  en	  ny	  kategori	  vars	  användning	  i	  
klassrummet	  ännu	  inte	  fått	  så	  stort	  utrymme	  inom	  aktuell	  forskning	  på	  området.	  Ytterligare	  
krav	  som	  ställdes	  på	  det	  spel	  som	  skulle	  användas	  i	  denna	  studie	  var	  att	  det	  skulle	  vara	  
internetbaserat,	  inte	  ha	  en	  omfattande	  installationsprocess	  samt	  ha	  ett	  omfång	  både	  vad	  gäller	  
tidsåtgång,	  där	  omkring	  en	  timmes	  speltid	  var	  önskvärt,	  och	  historisk	  information.	  Utifrån	  dessa	  
kriterier	  blir	  antalet	  titlar	  att	  välja	  bland	  få.	  Spelet	  Playing	  History	  valdes	  utifrån	  de	  på	  förhand	  
uppställda	  kriterierna,	  men	  även	  av	  andra	  anledningar;	  det	  medförde	  inga	  kostnader,	  då	  
utvecklaren	  medgav	  gratis	  användning	  av	  programvaran	  för	  genomförandet	  av	  denna	  studie,	  
samt	  att	  det	  behandlade	  en	  tidsperiod	  som	  stämde	  någorlunda	  överens	  med	  den	  period	  som	  den	  
ordinarie	  läraren	  behandlade	  med	  den	  aktuella	  klassen	  vid	  tidpunkten	  för	  studiens	  
genomförande.	  	  

Analysmetod	  	  
Intervjumaterialet	  har	  sedan	  analyserats	  utifrån	  et	  fenomenografiskt	  perspektiv.	  Likt	  
fenomenologi	  avser	  fenomenografin	  att	  beskriva	  människors	  sätt	  att	  uppfatta	  och	  tänka	  kring	  
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olika	  fenomen	  i	  deras	  omvärld,	  men	  de	  två	  skiljer	  sig	  åt	  i	  det	  faktum	  att	  fenomenologin	  riktar	  in	  
sig	  på	  minsta	  gemensamma	  nämnare	  medan	  fenomenografin	  avser	  beskriva	  olikheterna	  i	  
människors	  upplevelser	  (Dahlgren	  &	  Johansson,	  2009).	  Då	  elevernas	  olika	  sätt	  att	  diskutera	  
kring	  sina	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  utifrån	  de	  två	  lektionstillfällena	  samt	  hur	  de	  ger	  uttryck	  
för	  sitt	  historiemedvetande	  är	  centralt	  för	  denna	  studie	  är	  denna	  analysmodell	  att	  föredra	  
framför	  den	  fenomenologiska.	  

Som	  utgångspunkt	  för	  analysen	  har	  olika	  verb	  identifierats,	  exempelvis	  välja.	  Detta	  då	  både	  
teorin	  om	  lärsekvenser	  och	  utvecklandet	  av	  ett	  historiemedvetande	  bygger	  på	  handlingar.	  De	  
identifierade	  verben	  används	  antingen	  explicit	  eller	  implicit	  av	  informanterna.	  Explicita	  verb,	  
som	  exempelvis	  att	  välja,	  identifierades	  utifrån	  uttalanden	  som	  utgår	  från	  fraser	  som	  ”jag	  valde”	  
eller	  ”jag	  gjorde”.	  Implicita	  verb,	  som	  exempelvis	  att	  reflektera,	  identifierades	  utifrån	  uttalanden	  
som	  utgår	  från	  fraser	  såsom	  ”jag	  tror”	  eller	  ”jag	  kände”.	  	  

Den	  fenomenografiska	  analysmodellen	  har	  sju	  steg	  (Dahlgren	  &	  Johansson,	  2009):	  

Bekanta	  sig	  med	  materialet	  –	  detta	  steg	  genomfördes	  dels	  genom	  transkriberingen	  men	  också	  
genom	  att	  ett	  flertal	  gånger	  läsa	  materialet	  utan	  att	  göra	  några	  markeringar	  eller	  kommentarer.	  	  

Kondensation	  –	  i	  detta	  steg	  urskildes	  betydelsefulla	  och	  signifikanta	  uttalanden	  i	  
intervjumaterialet	  genom	  att	  isolera	  de	  uttalanden	  som	  kunde	  kopplas	  till	  frågeställningarnas	  
tre	  teman;	  spelupplevelsen,	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  samt	  relationen	  mellan	  den	  information	  
de	  två	  förmedlar.	  Alla	  artighetsfraser	  och	  övriga	  partier	  som	  saknar	  relevans	  gentemot	  
intervjufrågan	  valdes	  bort.	  En	  bred	  definition	  av	  ordet	  uttalande	  användes,	  vilket	  innebär	  att	  ett	  
uttalande	  kunde	  vara	  hela	  eller	  delar	  av	  meningar,	  men	  också	  hela	  stycken,	  beroende	  på	  
uttalandets	  komplexitet.	  

Jämförelse	  –	  de	  utvalda	  uttalandena	  jämfördes	  mellan	  de	  olika	  intervjuerna	  och	  även	  inbördes,	  
det	  vill	  säga	  inom	  varje	  enskild	  intervju.	  Detta	  eftersom	  skillnaderna	  mellan	  de	  olika	  
intervjuerna	  visade	  sig	  vara	  alltför	  små,	  informanterna	  lyfter	  liknande	  teman	  även	  om	  
intervjuerna	  var	  av	  semistrukturerad	  karaktär.	  

Gruppering	  –	  de	  olika	  uttalanden	  som	  kunnat	  urskiljas	  grupperades	  utifrån	  de	  explicita	  eller	  
implicita	  handlingar	  informanterna	  utför	  genom	  sina	  uttalanden.	  Då	  transformations	  och	  
formationsprocessen	  bygger	  på	  elevernas	  aktiviteter,	  de	  gör	  det	  vill	  säga	  något,	  i	  mötet	  med	  ett	  
material	  ansågs	  dessa	  handlingar	  vara	  av	  yttersta	  vikt	  för	  att	  förstå	  elevernas	  tankegångar.	  	  

Artikulera	  kategorier	  –	  de	  olika	  verb,	  såsom	  jämföra,	  som	  framkom	  i	  grupperingssteget	  har	  
använts	  som	  huvudkategorier,	  olika	  underkategorier	  har	  sedan	  upprättats	  för	  att	  visa	  vilka	  olika	  
typer	  av	  exempelvis	  jämförelser	  eleverna	  gör.	  

Namnge	  kategorierna	  –	  kategorierna	  har	  namngetts	  utifrån	  verben	  för	  att	  i	  så	  stor	  
utsträckning	  som	  möjligt	  beskriva	  andemeningen	  i	  de	  olika	  handlingar	  som	  informanterna	  utför	  
genom	  sina	  uttalanden.	  

Kontrastiv	  fas	  –	  de	  olika	  uttalandena	  jämfördes	  sedan	  med	  de	  olika	  kategorier	  som	  kunnat	  
definieras.	  Då	  kategorier	  inte	  får	  överlappa	  varandra	  övervägdes	  omformulering	  av	  
kategorierna	  eller	  en	  noggrannare	  tolkning	  av	  uttalandet	  i	  varje	  enskilt	  fall	  då	  uttalanden	  
sammanföll	  med	  flera	  kategorier.	  

Etiska	  överväganden	  
Vid	  det	  första	  lektionstillfället	  delgavs	  samtliga	  närvarande	  elever	  de	  forskningsetiska	  
principerna	  (Dimenäs,	  2007).	  Eleverna	  informerades	  om	  studiens	  syfte,	  att	  allt	  dokumenterat	  
material	  behandlas	  endast	  av	  mig	  samt	  att	  det	  insamlade	  materialet	  endast	  kommer	  användas	  
som	  grund	  för	  denna	  studie.	  Mycket	  stor	  vikt	  lades	  vid	  att	  klargöra	  att	  varken	  elevernas	  namn,	  
program	  eller	  skola	  kommer	  röjas	  samt	  att	  deltagande	  var	  frivilligt.	  Elevernas	  namn	  har	  därför	  
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ändrats	  vid	  resultatpresentationen.	  Vid	  videoinspelningen	  riktades	  kamerorna	  endast	  mot	  
elevernas	  dataskärmar,	  ingen	  elevs	  ansikte	  fångades	  på	  bild.	  

Då	  samtliga	  elever	  i	  studien	  är	  över	  15	  år	  kontaktades	  inte	  föräldrarna.	  Elevernas	  samtycke	  
spelades	  in	  i	  samband	  med	  intervjutillfällena.	  	  

Metoddiskussion	  
Studier	  med	  kvalitativ	  ansats	  har	  för	  avsikt	  att	  ge	  en	  djupare	  förståelse	  av	  ett	  fenomen	  och	  
baseras	  på	  ett	  fåtal	  informanter.	  Utifrån	  detta	  är	  det	  därför	  svårt	  att	  göra	  generaliseringar	  som	  
har	  betydelse	  för	  en	  stor	  grupp	  människor	  under	  en	  mängd	  olika	  förhållanden.	  Då	  denna	  studie	  
har	  just	  en	  kvalitativ	  ansats	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  att	  de	  resultat	  som	  presenteras	  i	  denna	  
framställning	  enbart	  gäller	  för	  denna	  studie	  och	  det	  valda	  spelet	  samt	  att	  resultaten	  belyser	  en	  
begränsad	  del	  av	  problemområdet.	  Andra	  förhållanden,	  en	  annan	  klass	  samt	  ett	  annat	  spel	  kan	  
ge	  andra	  resultat	  som	  ytterligare	  belyser	  problemområdet.	  	  

Användningen	  av	  djup-‐	  och	  fokusgruppsintervjuer	  har	  gett	  ett	  rikt	  material	  med	  både	  bredd	  och	  
djup.	  Det	  är	  min	  uppfattning	  att	  samma	  resultat	  inte	  hade	  kunnat	  nås	  genom	  andra	  metoder	  
såsom	  observationer	  eller	  enkäter,	  då	  historiemedvetenhet	  är	  en	  kvalitativ	  kunskap	  som	  inte	  
alla	  människor	  är	  medvetna	  om.	  Genom	  att	  föra	  samtal	  kan	  en	  person	  dock	  ge	  uttryck	  för	  
historiemedvetenhet	  utan	  att	  det	  är	  just	  historiemedvetenhet	  man	  pratar	  om.	  	  

Den	  kvalitativa	  intervjuns	  stora	  svaghet	  är	  risken	  för	  ledande	  frågor	  (Kvale,	  2009).	  Alla	  
intervjuer	  är	  i	  någon	  mån	  ledande,	  då	  det	  är	  intervjuaren	  som	  bestämmer	  intervjuns	  riktning.	  
Kvale	  (2009)	  menar	  att	  detta	  kan	  undvikas	  genom	  att	  ställa	  samma	  fråga	  på	  olika	  sätt.	  Får	  
intervjuaren	  samma	  svar	  från	  informanten	  oavsett	  hur	  frågan	  ställs	  har	  ledande	  frågor	  undvikts.	  
Informantens	  svar	  kan	  vidare	  valideras	  genom	  uppföljningsfrågor.	  När	  man	  som	  jag	  är	  en	  
oerfaren	  intervjuare	  är	  det	  svårt	  att	  hinna	  tänka	  på	  alla	  dessa	  saker	  samtidigt	  som	  intervjun	  
genomförs.	  Då	  intervjuerna	  följde	  en	  semistrukturerad	  karaktär	  ställdes	  inte	  alla	  frågor	  på	  
samma	  sätt	  under	  alla	  intervjuer,	  men	  likartade	  svar	  har	  ändå	  erhållits,	  vilket	  tyder	  på	  att	  
intervjufrågorna	  inte	  varit	  ledande.	  	  

Ett	  större	  problem	  har	  varit	  att	  härleda	  vilka	  av	  informanternas	  upplevelser	  som	  kommit	  från	  
spelet,	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  och	  annan	  undervisning.	  Denna	  problematik	  hade	  kunnat	  
undvikas	  genom	  att	  utföra	  kortare	  intervjuer	  direkt	  efter	  varje	  avslutad	  aktivitet,	  något	  som	  det	  
praktiska	  upplägget	  inte	  möjliggjorde.	  	  

En	  svårighet	  har	  också	  funnits	  i	  att	  redovisa	  det	  omfattande	  intervjumaterialet	  på	  ett	  effektivt	  
men	  ändå	  representativt	  sätt.	  Genom	  att	  i	  tabeller	  redovisa	  vilka	  kategorier	  som	  framkommit	  i	  
materialet	  har	  både	  likheter	  och	  skillnader	  kunnat	  lyftas	  fram	  utan	  att	  hela	  intervjumaterialet	  
redovisats,	  då	  materialet	  från	  varje	  intervju	  var	  av	  liknande	  karaktär.	  Intervjuerna	  hade	  kanske	  
kunnat	  särskiljas	  genom	  att	  använda	  en	  annan	  analysmetod	  eller	  utgå	  från	  någon	  annan	  typ	  av	  
kategorisering	  än	  just	  handlingar.	  Genom	  att	  titta	  på	  materialet	  utifrån	  exempelvis	  ett	  
genusperspektiv	  är	  det	  möjligt	  att	  större	  skillnader	  hade	  kunnat	  påvisas.	  Då	  både	  lärsekvenser	  
och	  bildandet	  av	  historiemedvetande	  bygger	  på	  handlingar	  anses	  dock	  den	  valda	  
utgångspunkten	  vara	  befogad.	  	  

En	  annan	  aspekt	  som	  gett	  utslag	  i	  materialet	  är	  videodokumentationen.	  Materialet	  som	  erhölls	  
därigenom	  var	  av	  djup	  karaktär,	  en	  karaktär	  som	  kunde	  ha	  gett	  en	  annan	  ingångspunkt	  i	  
materialet	  om	  en	  analysmodell	  eller	  teori	  applicerats.	  Då	  tiden	  mellan	  videoinspelningen	  och	  
intervjuerna	  var	  relativt	  kort	  krävdes	  en	  grundare	  behandling	  av	  detta	  material	  och	  det	  fick	  
därför	  mindre	  plats	  i	  denna	  framställning.	  Genom	  att	  bara	  fokusera	  på	  bara	  videomaterialet	  och	  
djupintervjuerna	  hade	  spelupplevelsen	  kunnat	  undersökas	  på	  en	  än	  djupare	  nivå,	  dock	  på	  
bekostnad	  av	  bredden	  i	  materialet	  som	  gjort	  det	  möjligt	  att	  se	  hur	  de	  olika	  aktiviteterna	  
samspelar.	  
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En	  tredje	  aspekt	  som	  kan	  ses	  som	  problematisk	  är	  att	  jag	  agerat	  både	  lärare	  och	  forskare	  i	  denna	  
studie,	  vilket	  gör	  att	  man	  kan	  ifrågasätta	  subjektiviteten	  i	  studien.	  De	  två	  lektionerna	  har	  bara	  
använts	  för	  att	  ge	  informanterna	  ett	  underlag	  att	  diskutera	  vid	  intervjutillfällena	  och	  används	  
inte	  som	  någon	  slags	  data	  i	  sig.	  Likväl	  som	  intervjuer	  alltid	  i	  någon	  mån	  är	  ledande	  är	  de	  två	  
lektionerna	  också	  ledande,	  eftersom	  de	  är	  utformade	  med	  inriktning	  mot	  historiemedvetenhet	  i	  
linje	  med	  studiens	  syfte.	  Det	  som	  utvärderats	  i	  denna	  framställning	  är	  inte	  min	  egen	  lärarinsats,	  
utan	  vad	  som	  sker	  när	  man	  arbetar	  mot	  historiemedvetenhet	  på	  det	  sätt	  som	  jag	  gjorde	  vid	  
dessa	  två	  lektionstillfällen.	  

Trots	  de	  problem	  som	  beskrivits	  ovan	  anser	  jag	  att	  denna	  studie	  har	  lett	  till	  trovärdiga	  resultat	  
som	  kan	  användas	  som	  utgångspunkt	  för	  vidare	  forskning.	  	  

Resultat	  och	  resultatanalys	  
Resultatet	  presenteras	  i	  tre	  delar	  som	  följer	  det	  övergripande	  temat	  i	  varje	  frågeställning.	  Först	  
presenteras	  elevernas	  resonemang	  i	  förhållande	  till	  spelet	  Playing	  History.	  Fokus	  i	  den	  första	  
delen	  ligger	  på	  elevernas	  spelupplevelse	  och	  på	  de	  djupintervjuer	  som	  gjordes	  utifrån	  denna	  
utgångspunkt.	  Material	  från	  fokusgrupperna	  kommer	  att	  behandlas	  mer	  översiktligt	  i	  denna	  del.	  
Den	  andra	  delen	  fokuserar	  på	  elevernas	  resonemang	  i	  förhållande	  till	  den	  uppföljande	  
aktiviteten.	  Tonvikten	  kommer	  här	  ligga	  på	  de	  resultat	  som	  har	  sitt	  ursprung	  i	  
fokusgruppsintervjuerna,	  då	  detta	  tema	  utforskades	  i	  större	  utsträckning	  i	  dessa	  
intervjusituationer.	  Slutligen	  presenteras	  elevernas	  resonemang	  om	  samspelet	  mellan	  de	  två	  
aktiviteterna.	  Även	  här	  kommer	  fokus	  ligga	  på	  den	  information	  som	  framkommer	  i	  
fokusgruppsintervjuerna.	  

För	  varje	  tema	  kommer	  den	  kontext	  som	  elevernas	  utsagor	  avser	  att	  beskrivas	  för	  att	  ge	  läsaren	  
en	  tydligare	  bild	  av	  sammanhanget.	  Dessa	  benämns	  situation	  1,	  2	  och	  3.	  Därefter	  presenteras	  de	  
genom	  analysen	  framarbetade	  kategorierna	  och	  på	  vilka	  olika	  sätt	  eleverna	  använder	  sig	  av	  dem	  
i	  sina	  resonemang.	  Slutligen	  används	  informanternas	  utsagor	  för	  att	  exemplifiera	  de	  olika	  
kategorierna.	  Samtliga	  namn	  som	  anges	  är	  pseudonymer	  och	  alla	  citeringar	  är	  direkta	  citeringar	  
från	  det	  transkriberade	  intervjumaterialet.	  

Spelupplevelsen	  
Vid	  genomgången	  av	  intervjumaterialet	  från	  de	  individuella	  intervjuerna	  med	  Emma	  och	  Adrian	  
visade	  det	  sig	  att	  informanterna	  beskriver	  dels	  sin	  interaktion	  med	  spelet,	  där	  de	  beskriver	  
spelupplevelsen	  utifrån	  att	  vara	  spelare,	  dels	  sin	  interaktion	  med	  spelet	  som	  artefakt,	  där	  de	  
beskriver	  spelupplevelsen	  utifrån	  mötet	  mellan	  elev	  och	  ett	  material.	  Emma	  och	  Adrian	  
använder	  sig,	  direkt	  eller	  indirekt,	  av	  fyra	  verb	  för	  att	  beskriva	  dessa	  två	  typer	  av	  interaktioner.	  
Informanterna	  gör	  jämförelser,	  väljer	  olika	  spelvägar,	  motiverar	  sina	  val	  och	  reflekterar.	  	  

Två	  situationer	  från	  spelet	  kommer	  nu	  att	  presenteras.	  Dessa	  två	  situationer	  valdes	  utifrån	  
genomgången	  av	  intervjumaterialet.	  Det	  visade	  sig	  att	  dessa	  två	  situationer	  var	  de	  som	  
informanterna	  i	  samtliga	  intervjusituationer	  i	  huvudsak	  fastnade	  för.	  De	  ger	  också	  möjlighet	  att	  
visa	  på	  den	  kvalitativa	  skillnaden	  mellan	  att	  interagera	  med	  spelets	  handling	  och	  interagera	  med	  
spelet	  som	  artefakt.	  Sedan	  redovisas	  på	  vilket	  sätt	  eleverna	  använder	  de	  olika	  verben.	  Slutligen	  
exemplifieras	  kopplingen	  mellan	  verben	  och	  de	  olika	  situationerna	  genom	  informanternas	  
utsagor.	  

Situation	  1	  
Spelets	  handling	  följer	  slaven	  Putij,	  som	  tvingas	  följa	  med	  på	  en	  slavhandelsresa	  från	  England	  till	  
Afrika	  och	  Västindien.	  När	  expeditionen	  når	  Afrika	  uppdagas	  att	  Putijs	  syster	  Piri	  är	  en	  av	  de	  
många	  slavar	  som	  européerna	  är	  där	  för	  att	  köpa.	  Putijs	  roll	  i	  denna	  del	  av	  spelet	  är	  dels	  att	  göra	  
vissa	  ärenden	  åt	  kaptenen,	  men	  också	  att	  tolka	  vid	  förhandlingen	  om	  priset	  på	  slavarna.	  
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Situation	  2	  
När	  både	  parter	  har	  gått	  med	  på	  affären	  ska	  slavarna	  lastas	  på	  skeppet	  för	  den	  vidare	  resan.	  
Detta	  görs	  genom	  att	  spelaren	  ställs	  inför	  ett	  Tetris-‐liknande	  minispel	  där	  slavarna	  utgör	  block	  
som	  ska	  placeras	  in	  i	  det	  kantigt	  formade	  lastrummet.	  Ett	  nytt	  block	  levereras	  när	  spelaren	  har	  
placerat	  det	  föregående,	  precis	  som	  i	  vanliga	  Tetris.	  

Tabell	  1:	  de	  olika	  sätt	  som	  eleverna	  beskriver	  sina	  interaktioner	  med	  spelet,	  fördelade	  efter	  
verb.	  
Jämföra	   Välja	   Motivera	   Reflektera	  
Jämför	  sitt	  eget	  liv	  med	  
spelets	  handling	  
Emma	  

Väljer	  vad	  man	  ska	  göra	  
och	  hur	  man	  ska	  göra	  
Emma	  &	  Adrian	  

Motiverar	  sina	  val	  i	  
spelet	  
Emma	  &	  Adrian	  

Reflekterar	  över	  de	  
faktorer	  i	  spelet	  som	  gör	  
att	  man	  reflekterar	  
Emma	  

Jämför	  egna	  
uppfattningar	  med	  
informationen	  spelet	  
förmedlar	  
Emma	  &	  Adrian	  

	   	   Reflekterar	  över	  vilka	  
konsekvenser	  olika	  val	  
kunde	  ha	  fått	  
Emma	  &	  Adrian	  

Emma	  och	  Adrians	  interaktioner	  som	  spelare	  
Emma	  förklarar	  att	  Putij	  slits	  mellan	  de	  krav	  som	  hans	  ägare	  ställer	  och	  de	  mer	  implicita	  kraven	  
som	  kommer	  från	  Piris	  närvaro	  i	  handlingen.	  Genom	  att	  jämföra	  sitt	  eget	  liv	  med	  Putijs	  skapar	  
eleven	  inlevelse	  i	  handlingen:	  ”[a]lltså,	  man	  lever	  ju	  sig	  in	  i	  att	  vara	  honom	  och	  då	  om,	  om	  jag	  
skulle	  vara	  där	  och	  se	  min	  syster	  i	  en	  bur	  så	  känns	  det	  ju	  lite	  dumt”.	  Genom	  att	  skapa	  inlevelse	  
på	  detta	  sätt	  kan	  eleven	  också	  förklara	  att	  gränsen	  mellan	  spel	  och	  verklighet	  suddas	  ut.	  	  

I	  sitt	  möte	  med	  spelet	  gör	  Emma	  och	  Adrian	  också	  olika	  val.	  Dels	  väljer	  de	  vad	  de	  ska	  göra,	  dels	  
väljer	  de	  hur	  de	  ska	  göra	  något.	  Under	  spelets	  gång	  väljer	  Emma	  att	  samla	  på	  sig	  poäng	  och	  
försöka	  öka	  sitt	  förtroende	  hos	  kaptenen,	  men	  i	  situationer	  som	  konkret	  behandlar	  slavarnas	  liv	  
eller	  död	  väljer	  hon	  att	  försöka	  rädda	  så	  många	  liv	  som	  möjligt:	  ”det	  blev	  lite	  sjukt	  att	  man	  skulle	  
slänga	  folk	  från	  båten.	  Då	  tänkte	  man	  lite	  på	  att	  försöka	  rädda	  folk	  och	  mer	  än	  att	  försöka	  få	  
poäng”.	  Adrian	  berättar	  att	  han	  i	  spelets	  början	  valde	  att	  vara	  lojal	  för	  att	  bygga	  upp	  förtroende	  
hos	  kaptenen,	  för	  att	  sedan	  kunna	  utnyttja	  detta,	  men	  att	  denna	  strategi	  förändrades	  sedan	  
systern	  Piri	  introduceras	  i	  handlingen.	  Det	  är	  fortfarande	  viktigt	  att	  få	  förtroende,	  men	  Adrian	  
väljer	  att	  göra	  det	  genom	  att	  argumentera	  istället	  för	  att	  göra	  det	  på	  slavarnas	  
bekostnad:	  ”[s]åhära	  inte	  få	  förtroende	  genom	  att	  köpa	  så	  många	  slavar	  som	  möjligt	  utan,	  när	  jag	  
typ	  skulle	  prata	  så	  valde	  jag	  att	  få	  mer	  förtroende	  så	  för	  att	  känna	  att	  man	  behöver,	  det	  blir	  inte	  
så	  stor	  konsekvens”.	  I	  Emmas	  berättelse	  framgår	  det	  att	  hon	  fokuserar	  på	  att	  lösa	  varje	  enskild	  
uppgift	  alltefter	  som	  de	  presenteras	  medan	  Adrian	  tidigt	  väljer	  att	  sätta	  upp	  ett	  mål	  som	  han	  
försöker	  uppnå	  i	  varje	  situation:	  ”att	  få	  det	  bättre	  för	  slavarna”.	  De	  val	  han	  sedan	  gör	  under	  
spelets	  gång	  baseras	  sedan	  på	  detta	  mål.	  Exempelvis	  köper	  han	  slavarna	  så	  dyrt	  som	  möjligt,	  i	  
hopp	  om	  att	  de	  som	  inte	  köps	  ska	  bli	  fria.	  	  

Eleverna	  gör	  bara	  en	  typ	  av	  motivering:	  varför	  man	  gör	  vissa	  saker	  i	  spelet.	  Adrian	  motiverar	  sitt	  
val	  att	  inledningsvis	  vara	  lojal	  med	  att	  man	  som	  spelare	  måste	  förstå	  när	  man	  har	  något	  att	  
vinna	  på	  att	  argumentera	  för	  att	  kunna	  uppnå	  sitt	  mål.	  Innan	  Piri	  introduceras	  i	  handlingen	  finns	  
det	  ingen	  anledning	  att	  argumentera	  emot,	  det	  är	  istället	  bättre	  att	  vara	  lojal	  för	  att	  bygga	  upp	  
förtroende	  hos	  kaptenen.	  För	  Emma	  blir	  hennes	  sätt	  att	  leva	  sig	  in	  i	  spelets	  handling	  också	  
hennes	  motivering	  till	  varför	  hon	  valde	  att	  lyda	  order:	  	  

Ja,	  för	  att	  jag	  är	  ägd	  av	  honom.	  Om	  jag	  nu	  är	  han,	  Putij	  eller	  vad	  han	  hette,	  så	  
kanske	  man	  typ	  blir	  hängd	  eller	  nånting	  om	  man	  försöker...	  nej	  men	  alltså,	  man	  
vet	  ju	  vad	  som	  har	  hänt	  med	  folk	  som	  har	  typ	  rymt	  och	  sådär.	  



	   20	  

I	  elevernas	  berättelser	  framkommer	  två	  typer	  av	  reflektioner.	  Dels	  reflekterar	  eleverna	  över	  
vilka	  konsekvenser	  olika	  val	  kunde	  ha	  haft,	  dels	  över	  vilka	  faktorer	  i	  spelet	  som	  framkallar	  
reflektion.	  	  

Adrian	  noterar	  att	  han	  i	  spelsituationen	  inte	  tänkte	  på	  att	  de	  slavar	  han	  lämnade	  kvar	  kunde	  bli	  
uppköpta	  av	  andra	  slavhandlare	  vid	  ett	  senare	  tillfälle:	  ”[j]ag	  tänkte	  inte	  riktigt	  ett	  steg	  till,	  att	  
någon	  annan	  skulle	  komma	  och	  köpa	  dem	  efteråt,	  så	  tänkte	  jag	  inte”.	  När	  Piri	  introduceras	  i	  
handlingen	  förklarar	  Emma	  att	  ”[j]ag	  hade	  ju	  inte	  reflekterat	  lika	  mycket	  eftersom	  att	  det	  här	  var	  
en	  av...	  när	  det	  blev	  lite	  mer	  på	  riktigt”.	  	  

Emma	  och	  Adrians	  interaktioner	  som	  elever	  
Spelet	  förmedlar	  en	  mängd	  information	  till	  eleverna,	  som	  eleverna	  sedan	  jämför	  med	  sina	  egna	  
uppfattningar.	  	  

Tetris	  är	  för	  Adrian	  ett	  välkommet	  avbrott	  i	  spelets	  generella	  upplägg,	  även	  om	  han	  också	  tycker	  
att	  ”det	  var	  ganska	  konstigt”	  att	  spela	  Tetris	  med	  människor	  som	  block.	  Vidare	  förklarar	  han	  hur	  
man	  genom	  användandet	  av	  Tetris	  illustrerar	  den	  rådande	  människosynen:	  	  

Man	  packade	  dem,	  man	  tänkte	  inte	  på	  dem	  som	  människor	  utan	  man	  bara	  vek	  
ihop	  dem	  typ	  och	  bara	  försökte	  få	  in	  så	  många	  som	  möjligt.	  Man	  tänkte	  inte	  på	  
att	  de	  var	  människor	  liksom.	  Tetris	  var	  ett	  ganska	  bra	  sätt	  att	  visa	  på	  att	  man	  
inte	  riktigt	  brydde	  sig	  

Genom	  att	  tycka	  att	  det	  är	  konstigt	  att	  behandla	  människor	  på	  det	  här	  sättet	  antyder	  Adrian	  att	  
det	  inte	  stämmer	  överens	  med	  den	  människosyn	  han	  själv	  har.	  Han	  fortsätter	  i	  detta	  spår	  när	  
han	  senare	  förklarar	  att	  han	  inte	  kan	  förstå	  varför	  man	  behandlade	  andra	  människor	  så	  illa.	  	  

Jag	  som	  person	  själv,	  kan	  inte…	  jag	  kan	  inte	  fatta	  liksom	  hur	  man	  kunde	  
resonera	  på	  ett	  sånt	  här	  sätt.	  Det	  faller	  inte	  mig	  i	  tanken,	  hur	  tänkte	  man	  när	  
man	  gjorde	  såhär	  typ?	  Som	  idag	  när	  vi	  jobbade	  typ,	  en	  kille	  vart	  hängd	  för	  att	  
han	  hade	  gett	  mat	  till	  rymlingar	  som...	  jag	  fattar	  inte	  vars,	  vars	  sitter	  logiken	  i	  
det?	  

Emma	  gör	  liknande	  jämförelser	  mellan	  dåtidens	  människosyn,	  förmedlad	  av	  spelet,	  och	  sin	  egen	  
människosyn.	  ”I	  Tetris	  ska	  man	  ju	  försöka	  få	  det	  så	  packat	  längst	  ner	  som	  möjligt,	  och	  att	  försöka	  
packa	  människor	  så	  långt	  ner	  som	  möjligt	  ihop,	  alltså	  på	  alla	  möjliga	  sätt,	  det	  är	  skumt”.	  

Fokusgruppernas	  interaktioner	  
Tabell	  2:	  de	  olika	  sätt	  som	  fokusgrupperna	  beskriver	  sina	  interaktioner	  med	  spelet,	  utöver	  de	  
som	  redan	  redovisats	  för	  Adrian	  och	  Emma,	  fördelade	  efter	  verb	  
Jämföra	   Välja	   Motivera	   Reflektera	  
Jämför	  situationer	  i	  
spelet	  med	  verkligheten	  
FG	  1-‐3	  

Används	  på	  samma	  sätt	  
som	  av	  Emma	  &	  Adrian	  

Motiverar	  hur	  spelet	  
kan	  utvecklas	  för	  att	  ge	  
en	  bättre	  upplevelse	  
FG	  1	  

Används	  på	  samma	  sätt	  
som	  av	  Emma	  &	  Adrian	  	  

Jämför	  kunskaper	  före	  
och	  efter	  man	  spelat	  
spelet	  
FG	  1-‐3	  

	   	   	  

	  

Fokusgrupperna	  beskriver	  i	  huvudsak	  sina	  interaktioner	  på	  liknande	  sätt	  som	  Emma	  och	  Adrian,	  
därför	  redovisas	  endast	  de	  exempel	  som	  skiljer	  sig	  mellan	  de	  olika	  intervjusituationerna.	  	  

De	  jämförelser	  som	  framkommer	  i	  fokusgruppernas	  diskussioner	  som	  skiljer	  sig	  från	  
djupintervjuerna	  är	  att	  eleverna	  i	  gruppdiskussionerna	  även	  gör	  jämförelser	  mellan	  spelet	  och	  
verkligheten.	  
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Vilma:	  Jag	  tycker	  typ	  att	  de	  borde	  ha	  märkt,	  han	  [Putij]	  var	  ju	  väldigt	  mycket	  
och	  hjälpte	  dem	  [slavarna]	  och	  snackade	  med	  dem,	  det	  borde	  de	  [européerna]	  
ha	  märkt.	  	  

Åsa:	  Det	  känns	  också	  som	  att	  kaptenen	  och	  de	  här	  andra	  [övriga	  européer],	  att	  
de	  var	  ganska	  snälla.	  Det	  känns	  inte	  som	  att	  de	  skulle	  ha	  varit	  sådär	  snälla.	  	  

Intervjuaren:	  Det	  var	  en	  grej	  som	  vi	  tog	  upp	  på	  lektionen,	  det	  här	  att	  kaptenen	  
står	  bredvid	  och	  Putij	  är	  i	  bokhyllan	  och	  tar	  nyckeln	  och	  kaptenen	  reagerar	  inte.	  
Hur	  påverkas	  man	  av	  sånt?	  

Mikaela:	  Man	  blir	  ju	  irriterad!	  Det	  är	  ju	  inte	  ens	  verkligt.	  	  

Kristian:	  För	  alla	  spel	  man	  spelar	  är	  verkliga.	  

Mikaela:	  Nej,	  men	  det	  känns	  ju	  mer	  i	  typ	  the	  Sims,	  de	  måste	  ju	  äta	  och	  kissa	  och	  
sånt.	  Men	  det	  här	  är	  ju	  inte	  ens	  så,	  det	  blir	  bara	  löjligt.	  	  

Informanternas	  livserfarenheter	  gör	  att	  de	  har	  en	  uppfattning	  om	  hur	  människor	  reagerar	  på	  
olika	  beteenden	  och	  i	  olika	  situationer.	  De	  kan	  utifrån	  denna	  representation,	  som	  exemplet	  ovan	  
visar,	  identifiera	  situationer	  i	  spelet	  som	  borde	  ha	  utspelat	  sig	  annorlunda.	  Även	  om	  spel	  inte	  
reflekterar	  verkligheten	  fullt	  ut	  finns	  det	  spel,	  som	  exempelvis	  The	  Sims,	  som	  skapar	  en	  tydlig	  
verklighetsförankring	  genom	  enkla	  medel,	  som	  att	  avataren	  måste	  äta	  för	  att	  överleva,	  men	  
Playing	  History	  saknar	  enligt	  informanterna	  dessa	  kopplingar	  till	  verkligheten.	  	  

Samtliga	  fokusgrupper	  gör	  även	  jämförelser	  av	  den	  kunskap	  man	  hade	  före	  man	  spelade	  spelet	  
och	  efter.	  Det	  som	  utmärker	  denna	  diskussion	  är	  att	  eleverna	  upplever	  sig	  ha	  tydligare	  
kunskaper	  efter	  att	  ha	  spelat	  spelet.	  David	  i	  fokusgrupp	  2	  (FG	  2)	  förklarar:	  	  

Han	  [hövdingen]	  agerar	  kung.	  Han	  bara,	  han	  hövdingen	  kunde	  byta	  bort	  de	  här	  
slavarna.	  Jag	  hade	  en	  bild	  i	  huvudet	  bara	  att,	  att	  européerna	  kom	  dit	  och	  som	  
bara	  snodde	  med	  sig	  slavarna.	  Fast	  sen,	  nu	  när	  jag	  har	  spelat	  spelet	  så	  jaha,	  han	  
byter	  bort	  mot	  bra	  saker	  typ.	  Jag	  trodde	  det	  var	  våld	  inblandat	  där,	  men	  så	  var	  
det	  ju	  inte.	  

Informanterna	  har	  alltså	  tidigare	  haft	  någon	  form	  av	  kunskap	  om	  att	  den	  transatlantiska	  
slavhandeln	  har	  skett,	  men	  har	  genom	  interaktionen	  med	  spelet	  formerat	  en	  uppfattning	  om	  den	  
bakomliggande	  processen.	  Fokusgrupp	  3	  (FG	  3)	  lyfter	  fram	  att	  man	  efteråt	  hade	  en	  större	  
förståelse	  för	  att	  det	  fanns	  olika	  typer	  av	  slavar	  under	  den	  tidsperiod	  som	  spelet	  behandlar.	  I	  FG	  
1	  ger	  informanterna	  uttryck	  för	  att	  man	  har	  missuppfattat	  den	  information	  spelet	  förmedlat.	  
Informanterna	  i	  denna	  grupp	  hade	  vid	  intervjutillfället	  uppfattningen	  att	  hövdingen	  sålde	  sitt	  
eget	  folk	  till	  de	  europeiska	  slavhandlarna.	  

Inga	  nya	  typer	  av	  val	  framkommer	  i	  fokusgruppsintervjuerna.	  	  

Informanterna	  i	  samtliga	  fokusgrupper	  gör	  motiveringar	  som	  kan	  kopplas	  till	  deras	  val	  i	  spelet,	  
men	  i	  diskussionen	  bland	  informanterna	  i	  FG	  1	  framkommer	  en	  annan	  typ	  av	  motivering.	  	  

FG	  1	  motiverar	  vad	  som	  gjorde	  att	  spelet	  upplevdes	  som	  tråkigt:	  	  

Intervjuaren:	  Upplevde	  ni	  att	  det	  var	  som	  att	  såna	  här	  grejer	  [situationer	  som	  
inte	  kändes	  trovärdiga]	  som	  gjorde	  att	  ni	  tappade	  intresset?	  

Mikaela:	  Alltså	  nej,	  jag	  tycker	  det	  var	  gå	  dit,	  prata	  med	  den,	  gå	  dit	  prata	  med	  
den.	  

Vilma:	  Det	  var	  som	  inget	  spel,	  inget	  såhär	  tänk	  själv.	  	  
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Eleverna	  upplever	  att	  spelet	  är	  för	  tydligt	  och	  därmed	  saknas	  den	  djupare	  interaktion	  som	  tycks	  
vara	  viktig	  för	  elevernas	  transformationsprocess.	  De	  kan	  utifrån	  detta	  motivera	  vad	  som	  skulle	  
kunna	  göra	  spelet	  bättre.	  För	  eleverna	  i	  FG	  1	  skulle	  spelet	  väcka	  mer	  intresse	  genom	  att	  ha	  mer	  
komplexa	  funktioner,	  såsom	  en	  förtroendemätare	  på	  både	  européernas	  och	  slavarnas	  sida.	  En	  
sådan	  funktion	  skulle	  enligt	  eleverna	  ställa	  andra	  krav	  på	  spelarens	  engagemang	  och	  de	  val	  
spelaren	  gör	  skulle	  få	  större	  betydelse.	  	  

Den	  uppföljande	  aktiviteten	  
De	  upplevelser	  som	  beskrivs	  nedan	  är	  i	  sin	  helhet	  baserade	  på	  intervjumaterialet	  från	  
fokusgruppsintervjuerna,	  då	  informanterna	  i	  djupintervjuerna	  inte	  tillfrågades	  om	  detta.	  I	  
materialet	  framkommer	  att	  eleverna	  direkt	  eller	  indirekt	  använder	  sig	  av	  fyra	  verb	  för	  att	  
beskriva	  sina	  erfarenheter	  från	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  De	  fyra	  verben	  följer	  samma	  
mönster	  som	  för	  spelupplevelsen:	  informanterna	  jämför	  och	  motiverar.	  Det	  två	  följande	  verben	  
skiljer	  sig	  från	  spelupplevelsen,	  då	  eleverna	  konstaterar	  vad	  man	  lärt	  sig	  och	  definierar	  
vändpunkter.	  	  

Situation	  3	  
Den	  uppföljande	  aktiviteten	  hade	  fyra	  delar.	  Den	  inledande	  delen	  fungerade	  som	  en	  slags	  
uppvärmning,	  där	  jag	  och	  eleverna	  tillsammans	  sammanfattade	  spelet	  och	  dess	  handling	  för	  att	  
återkoppla	  till	  den	  föregående	  lektionen.	  Den	  andra	  delen	  bestod	  av	  en	  diskussionsuppgift,	  där	  
eleverna	  i	  mindre	  grupper	  fick	  diskutera	  frågor	  om	  spelet,	  men	  också	  om	  hur	  slaveri	  har	  sett	  ut	  i	  
olika	  tider	  fram	  till	  idag	  och	  vilka	  konsekvenser	  slavhandeln	  fick	  för	  eftervärlden.	  Den	  tredje	  
delen	  bestod	  av	  en	  kortare	  genomgång	  där	  jag	  förklarade	  bakgrunden	  till	  den	  transatlantiska	  
slavhandeln	  och	  hur	  den	  gick	  till.	  Även	  information	  om	  Sveriges	  roll	  i	  slavhandeln,	  när	  den	  
förbjöds	  och	  vilka	  spår	  man	  kan	  se	  av	  slavhandeln	  idag	  togs	  upp.	  Lektionen	  avslutades	  med	  en	  
kortare	  källkritisk	  diskussionsfråga,	  där	  eleverna	  fick	  diskutera	  hur	  många	  människor	  som	  
lämnade	  Afrika	  som	  slavar.	  

Fokusgruppernas	  upplevelser	  
Tabell	  4:	  de	  olika	  sätt	  som	  fokusgrupperna	  använder	  för	  att	  beskriva	  den	  uppföljande	  
aktiviteten,	  fördelade	  efter	  verb.	  	  
Jämföra	   Motivera	   Konstatera	   Definiera	  vändp.	  
Jämför	  olika	  
undervisningssätt	  
FG	  1	  

Motiverar	  hur	  läraren	  
bör	  förmedla	  ett	  
material	  	  
FG1	  &	  3	  

Konstaterar	  vad	  man	  
lärt	  sig	  
FG	  1-‐3	  

Definierar	  att	  se	  
samband	  mellan	  nu	  och	  
då	  har	  gett	  ny	  kunskap	  
FG	  1-‐3	  

	   Motiverar	  varför	  man	  
bör	  lära	  sig	  historia	  
FG	  1-‐3	  

	   	  

	  
Då	  fokusgruppernas	  utsagor	  följer	  samma	  mönster	  presenteras	  dessa	  utsagor	  under	  en	  rubrik.	  
Det	  som	  skiljer	  grupperna	  åt	  är	  att	  FG	  1	  är	  den	  enda	  gruppen	  som	  gör	  några	  jämförelser	  med	  	  
andra	  undervisningssätt	  utöver	  den	  föregående	  lektionen	  samt	  att	  FG	  2	  inte	  motiverar	  på	  vilket	  
sätt	  en	  lärare	  bör	  förmedla	  ett	  material.	  

Informanterna	  i	  FG	  1	  tar	  fasta	  på	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  på	  olika	  sätt	  att	  undervisa.	  Eleverna	  
lyfter	  olikheterna	  mellan	  att	  diskutera	  ett	  material	  och	  få	  hela	  processen	  beskriven	  av	  läraren.	  
Mikaela	  förklarar:	  

[M]an	  fick	  tänka	  själv	  och	  tänka	  bara,	  finns	  det	  slaveri	  idag	  och	  typ…	  för	  det	  är	  
ju	  ofta	  bättre	  att	  man	  tänker	  själv	  och	  drar	  egna	  slutsatser	  än	  att	  du	  står	  där	  och	  
ja	  i	  dagens	  samhälle	  är	  det	  såhär.	  Då	  blir	  det	  så	  tråkigt.	  När	  man	  har	  kommit	  
fram	  till	  det	  själv	  fastnar	  det	  bättre.	  
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Enligt	  elevernas	  erfarenheter	  är	  det	  alltså	  bättre	  att	  få	  transformera	  materialet	  enskilt	  eller	  
tillsammans	  med	  andra	  och	  genom	  egna	  slutsatser	  formera	  någon	  form	  av	  kunskap	  än	  att	  den	  
färdiga	  slutsatsen	  förmedlas	  direkt	  från	  läraren.	  	  

I	  elevernas	  diskussion	  framkommer	  två	  typer	  av	  motiveringar,	  där	  den	  första	  avser	  
motiveringar	  till	  hur	  läraren	  ska	  förmedla	  ett	  material.	  	  

Att	  eleverna	  fick	  tänka	  själva	  upplevs	  som	  en	  bidragande	  orsak	  till	  att	  lektionen	  uppfattades	  som	  
meningsfull,	  men	  de	  motiverar	  även	  detta	  genom	  att	  förklara	  vikten	  av	  att	  få	  se	  sambanden	  med	  
dagens	  samhälle	  och	  att	  de	  på	  detta	  sätt	  kan	  bilda	  sig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  slaveri	  i	  dagens	  
samhälle	  har	  påverkat	  deras	  egna	  liv.	  Genom	  att	  få	  diskutera	  dessa	  samband	  med	  andra,	  i	  detta	  
fall	  andra	  klasskamrater,	  öppnar	  man	  upp	  möjligheter	  för	  att	  kunna	  se	  nya	  perspektiv	  som	  man	  
inte	  sett	  tidigare	  menar	  eleverna	  är	  ett	  viktigt	  led	  i	  transformationsprocessen.	  

Den	  andra	  typen	  av	  motivering	  som	  framkommer	  i	  diskussionerna	  som	  fördes	  i	  fokusgrupperna	  
är	  varför	  man	  bör	  lära	  sig	  om	  historiska	  händelser.	  ”Vissa	  saker	  tänker	  man	  inte	  på.	  Att	  det	  finns.	  
Man	  vet	  om	  men	  man	  tänker	  som	  inte	  på	  det”	  förklarar	  Kristian	  i	  FG	  1.	  Malin	  i	  FG	  3	  förklarar	  
vidare:	  	  

Det	  är	  ju	  viktigt	  också	  att	  kanske	  kunna	  varför	  det	  blev	  som	  det	  blev	  idag.	  För	  
att	  det	  är	  ju	  som	  så	  att	  om	  man	  lär	  sig	  om	  förra	  tidens	  historia	  det	  är	  ju	  liksom	  
vår	  framtid	  och	  våran	  nutid	  är	  någon	  annans	  framtid.	  Så	  om	  man	  förändrar	  
våran	  kan	  man	  försöka	  ändra	  deras	  också	  så	  de	  får	  det	  bra.	  

Malin	  menar	  att	  historiska	  förlopp	  alltid	  hänger	  samman	  och	  därmed	  att	  det	  moderna	  samhället	  
påverkas	  av	  det	  som	  tidigare	  skett.	  	  

Informanterna	  gör	  också	  konstateranden	  rörande	  vad	  de	  lärt	  sig	  under	  lektionen.	  Det	  
fokusgrupperna	  tar	  upp	  är	  följande:	  

• Man	  har	  lärt	  sig	  något	  om	  processen	  bakom	  slavhandeln	  
• Man	  har	  lärt	  sig	  något	  om	  uppkomsten	  av	  rasism	  såsom	  den	  ser	  ut	  idag	  
• Man	  har	  fått	  en	  form	  av	  bakgrund	  till	  varför	  det	  finns	  en	  snedfördelning	  i	  världens	  

resurser	  och	  Europas	  ställning	  i	  världen	  
• Man	  har	  fått	  en	  förståelse	  för	  hur	  utvecklingen	  i	  ett	  område	  påverkas	  av	  folkmängd	  
• Man	  har	  lärt	  sig	  att	  delar	  av	  USA:s	  mångkulturella	  befolkning	  kan	  härledas	  till	  slaveri	  
• Man	  har	  lärt	  sig	  att	  ett	  samhälle	  eller	  olika	  länders	  ställning	  kan	  påverkas	  av	  historiska	  

händelser	  eller	  förlopp	  
• Man	  har	  lärt	  sig	  att	  det	  finns	  olika	  typer	  av	  slaveri	  även	  i	  dagens	  samhälle,	  även	  om	  de	  

ser	  annorlunda	  ut	  kan	  de	  jämföras	  med	  dåtidens	  slaveri	  

Slutligen	  definierar	  informanterna	  ett	  antal	  vändpunkter	  som	  de	  uppfattar	  som	  viktiga	  i	  
transformationsprocessen.	  De	  är	  samtliga	  kopplade	  till	  de	  samband	  mellan	  slavhandeln	  och	  
fenomen	  som	  finns	  i	  dagens	  samhälle	  som	  lyftes	  under	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  
Informanterna	  menar	  att	  genom	  att	  få	  se	  sambanden	  mellan	  då	  och	  nu	  känner	  sig	  mer	  delaktiga	  
och	  att	  de	  nu	  förstår	  hur	  slaveri	  kan	  påverka	  deras	  egna	  liv.	  Vidare	  förklarar	  de	  att	  de	  tack	  vare	  
dessa	  samband	  förstår	  att	  slaveri	  är	  utbrett	  än	  idag,	  men	  att	  det	  sker	  på	  andra	  sätt.	  Genom	  att	  få	  
förklarat	  hur	  slaveri	  definieras	  idag	  upplever	  sig	  informanterna	  ha	  fått	  nya	  insikter	  i	  vilka	  
grupper	  som	  är	  utsatta	  för	  slaveri	  eller	  slavliknande	  förhållanden.	  Kristian	  berättar	  att	  ”[m]an	  
tänker	  inte	  på	  de	  där	  små	  kategorierna,	  typ	  tvångsäktenskap	  och	  sånt.	  Man	  tänker	  inte	  på	  att	  det	  
skulle	  kunna	  vara	  slavhandel	  på	  något	  sätt.”	  FG	  2	  lyfter	  att	  man	  genom	  att	  titta	  på	  de	  samband	  
som	  finns	  har	  man	  fått	  nya	  insikter	  om	  att	  fenomen	  såsom	  rasism	  kan	  ha	  en	  början	  någonstans,	  
att	  de	  inte	  bara	  finns	  där.	  
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De	  två	  aktiviteternas	  samverkan	  
Nedan	  redovisas	  informanternas	  upplever	  hur	  de	  två	  aktiviteterna	  samverkar.	  Utgångspunkt	  tas	  
i	  de	  tre	  situationer	  som	  tidigare	  beskrivits.	  De	  resultat	  som	  redovisas	  nedan	  bygger	  i	  sin	  helhet	  
på	  de	  fokusgruppsintervjuer	  som	  genomfördes	  med	  eleverna.	  Informanterna	  i	  djupintervjuerna	  
diskuterar	  på	  sätt	  som	  liknar	  fokusgruppernas,	  deras	  utsagor	  redovisas	  därför	  inte	  här.	  	  

I	  materialet	  kunde	  tre	  verb	  urskiljas:	  eleverna	  gör	  jämförelser,	  motiverar	  sina	  upplevelser	  och	  
reflekterar.	  	  

Fokusgruppernas	  upplevelser	  
Tabell	  5:	  de	  olika	  sätt	  som	  fokusgrupperna	  använder	  för	  att	  beskriva	  hur	  de	  två	  aktiviteterna	  
samverkar,	  fördelade	  efter	  verb	  
Jämföra	   Motivera	   Reflektera	  
Jämför	  vilka	  typer	  av	  aktiviteter	  
som	  är	  viktiga	  för	  att	  befästa	  
kunskap	  
FG	  2&3	  

Motiverar	  hur	  de	  två	  
aktiviteterna	  hängde	  ihop	  
FG	  2	  

Reflekterar	  över	  de	  två	  
aktiviteternas	  betydelse	  för	  
transformation/formation	  
FG	  3	  

Jämför	  spelet	  med	  andra	  
artefakter	  
FG	  1-‐3	  

Motiverar	  varför	  digitala	  spel	  kan	  
användas	  i	  undervisning	  
FG	  1-‐3	  

Reflekterar	  över	  vilka	  aktiviteter	  
som	  befrämjar	  
transformation/formation	  
FG	  3	  

Jämför	  information	  från	  de	  båda	  
aktiviteterna	  för	  att	  skapa	  en	  
helhet	  
FG	  3	  

Motiverar	  varför	  den	  uppföljande	  
aktiviteten	  upplevs	  som	  mer	  
meningsfull	  
FG	  1	  

Reflekterar	  över	  spelets	  
betydelse	  för	  att	  kunna	  diskutera	  
moderna	  fenomen	  
FG	  2	  

Jämför	  de	  två	  lektionernas	  
beståndsdelar	  och	  betydelse	  
FG	  1	  

Motiverar	  varför	  spelet	  kräver	  en	  
uppföljning	  
FG	  2	  

	  

	  

Fokusgrupp	  1	  
Inledningsvis	  jämför	  eleverna	  i	  FG	  1	  de	  olika	  aktiviteternas	  beståndsdelar	  och	  förklarar	  att	  den	  
första	  lektionen	  och	  spelet	  bidrog	  med	  basfakta	  som	  eleverna	  sedan	  under	  den	  uppföljande	  
aktiviteten	  kunde	  transformera	  och	  bekräfta	  genom	  diskussionsuppgiften.	  Eleverna	  upplever	  att	  
den	  andra	  aktiviteten	  hade	  en	  större	  betydelse	  för	  deras	  lärande	  än	  den	  första	  då	  spelet	  hade	  
den	  centrala	  rollen.	  	  

Eleverna	  gör	  även	  jämförelser	  med	  andra	  artefakter,	  som	  exempelvis	  böcker	  och	  filmer.	  
Eleverna	  upplever	  att	  mycket	  fakta	  som	  spelet	  bidrog	  med	  skulle	  man	  kunna	  läsa	  i	  böcker,	  men	  
att	  det	  var	  lättare	  att	  få	  en	  bild	  av	  de	  olika	  relationerna	  mellan	  karaktärerna.	  ”[S]ånt	  blir	  ju	  sjukt	  
basic	  när	  man	  läser”	  konstaterar	  Mikaela.	  Spelet	  hade	  kunnat	  ersättas	  med	  någon	  annan	  artefakt.	  
Detta	  är	  enligt	  eleverna	  ett	  krav	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  genomföra	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  
Utan	  basfakta	  från	  spelet	  eller	  en	  motsvarande	  artefakt	  skulle	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  bli	  
meningslös.	  

Eleverna	  motiverar	  att	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  upplevs	  som	  meningsfull	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  
den	  första	  genom	  att	  belysa	  den	  hade	  en	  karaktär	  som	  av	  eleverna	  uppfattas	  som	  positiv,	  då	  de	  
fick	  möjlighet	  att	  komma	  till	  egna	  slutsatser.	  ”[D]et	  kanske	  är	  därför	  den	  känns	  mer	  meningsfull”	  
förklarar	  Kristian.	  	  

FG	  1	  motiverar	  användningen	  av	  digitala	  spel	  i	  undervisningen	  med	  att	  det	  är	  ett	  nytt	  sätt	  att	  
arbeta	  i	  skolan	  och	  att	  många	  ungdomar	  som	  spelar	  spel,	  men	  utvecklar	  inte	  resonemangen	  
desto	  mer.	  

Inga	  reflektioner	  över	  de	  olika	  lektionernas	  samverkan	  kan	  utläsas	  i	  materialet	  från	  FG	  1.	  
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Fokusgrupp	  2	  
Eleverna	  i	  FG	  2	  uppfattar	  de	  två	  lektionerna	  där	  spelet	  följdes	  upp	  av	  diskussionsfrågor	  och	  
genomgång	  som	  en	  enhet	  och	  jämför	  detta	  med	  hur	  lärare	  brukar	  arbeta	  med	  film.	  De	  förklarar	  
att	  det	  är	  normalt	  att	  man	  får	  diskussionsfrågorna	  som	  uppföljning	  efter	  man	  har	  sett	  filmen	  så	  
eleverna	  har	  något	  att	  utgå	  från.	  Förfarandet	  under	  de	  två	  lektioner	  som	  denna	  studie	  bygger	  på	  
upplevs	  därför	  som	  normalt	  eller	  som	  en	  ”standard”.	  	  

FG	  2	  jämför	  också	  spelet	  med	  en	  rollspelsaktivitet	  de	  haft	  på	  samhällskunskapen	  och	  hur	  de	  
upplevs	  befästa	  kunskap.	  Erika	  förklarar	  att	  hon	  upplever	  det	  som	  positivt	  när	  eleverna	  får	  göra	  
saker	  på	  lektionerna	  och	  fortsätter:	  ”[n]är	  man	  kan	  typ	  koppla	  det	  till	  en	  speciell	  händelse.	  Just	  
det,	  det	  där	  spelet,	  då	  kommer	  jag	  ihåg	  saker	  från	  när	  man	  spelade”.	  	  

Eleverna	  är	  i	  FG	  2	  är	  eniga	  om	  att	  det	  var	  de	  båda	  lektionerna	  tillsammans	  som	  gjorde	  att	  de	  fick	  
ut	  något	  av	  upplevelsen.	  Julia	  berättar	  att	  ”om	  man	  inte	  följde	  upp	  spelet	  skulle	  man	  ju	  ändå	  
glömma	  bort	  det,	  man	  skulle	  inte	  lägga	  så	  mycket	  tanke	  på	  det”.	  David	  följer	  upp	  denna	  
motivering	  med	  att	  konstatera	  att	  flera	  av	  diskussionsfrågorna	  skulle	  vara	  omöjliga	  att	  besvara	  
utan	  att	  ha	  spelat	  spelet.	  	  

FG	  2	  motiverar	  användandet	  av	  digitala	  spel	  i	  undervisningen	  på	  ett	  liknande	  sätt	  som	  FG	  1.	  
Johan	  berättar	  att	  många	  undervisningstekniker	  upplevs	  som	  uttjatade	  och	  att	  lärare	  därför	  
behöver	  använda	  mer	  nytänkande	  alternativ,	  exempelvis	  digitala	  spel.	  Eleverna	  menar	  dessutom	  
att	  digitala	  spel	  är	  en	  artefakt	  som	  ungdomar	  känner	  till	  väl	  i	  en	  informell	  kontext	  och	  därför	  
lämpar	  sig	  för	  undervisning.	  	  

Endast	  en	  reflektion	  kan	  utläsas	  ur	  materialet	  från	  FG	  2.	  Eleverna	  kommenterar	  att	  de	  
diskussionsfrågor	  som	  vars	  uppgift	  var	  att	  belysa	  vilka	  former	  slaveri	  kan	  ha	  i	  dagens	  samhälle	  
kunde	  besvaras	  genom	  att	  använda	  kunskap	  de	  fått	  från	  andra	  håll	  än	  spelet.	  Julia	  noterar	  
dock:	  ”[f]ast	  ändå	  det	  här	  med	  att	  rasism	  och	  allt	  det	  dära,	  det	  kanske	  man	  ändå	  behövde	  spelet	  
lite...	  kanske	  inte”.	  	  

Fokusgrupp	  3	  
FG	  3	  förklarar	  att	  Playing	  History	  fungerade	  som	  en	  bra	  katalysator	  för	  att	  väcka	  intresse	  för	  
temat	  i	  jämförelse	  med	  exempelvis	  en	  lärarledd	  genomgång.	  ”Jamen	  jag	  tyckte	  att	  det	  var	  en	  bra	  
start.	  Till	  att,	  för	  att	  om	  du	  bara	  hade	  börjat	  prata	  första	  lektionen	  så	  hade	  vi	  bara	  OK,	  vad	  
trevligt…”	  berättar	  Angelika.	  Eleverna	  fortsätter	  sedan	  i	  detta	  spår	  och	  förklarar	  att	  det	  blev	  
intressantare	  att	  lyssna	  på	  genomgången	  som	  hölls	  under	  den	  uppföljande	  aktiviteten,	  då	  de	  
kunde	  sätta	  det	  som	  sades	  i	  relation	  till	  upplevelserna	  i	  spelet.	  	  

Precis	  som	  FG	  2	  tar	  eleverna	  i	  FG	  3	  fasta	  på	  att	  det	  upplevs	  som	  viktigt	  att	  få	  göra	  saker	  i	  
klassrummet.	  Eleverna	  menar	  att	  kunskapen	  befästs	  på	  ett	  annat	  sätt	  när	  man	  spelar	  ett	  digitalt	  
spel	  eller	  jobbar	  med	  rollspel	  än	  när	  man	  arbetar	  mer	  traditionsenligt	  med	  instuderingsfrågorna	  
i	  boken,	  ett	  arbetssätt	  som	  upplevs	  på	  följande	  sätt:	  

Malin:	  Ja	  för	  man	  är	  less	  på	  de	  här	  skriva	  och	  typ...	  

Angelika:	  Jamen	  svara	  på	  de	  här	  uppgifterna.	  Det	  känns	  som	  att	  det	  blir	  som	  att	  
ok,	  nu	  har	  jag	  svarat	  på	  de	  här	  uppgifterna,	  sen	  kan	  man	  dem	  i	  två	  minuter,	  sen	  
försvinner	  det.	  

Susanne:	  Man	  lär	  sig	  ju	  ingenting.	  

Malin:	  Man	  gör	  dem	  bara.	  

Karin:	  Sen	  går	  man	  till	  nästa	  fråga,	  och	  då	  har	  man	  glömt	  bort	  den	  andra.	  

Även	  eleverna	  i	  FG	  3	  ser	  skillnader	  mellan	  att	  använda	  spelet	  som	  artefakt	  i	  förhållande	  till	  
böcker.	  De	  medger	  att	  man	  visserligen	  kan	  läsa	  sig	  till	  mycket	  av	  det	  som	  spelet	  tog	  upp	  men	  att	  
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man	  fick	  en	  tydligare	  bild	  av	  förhållandena	  genom	  att	  spela.	  ”[O]m	  jag	  hade	  läst	  i	  boken	  att	  det	  
var	  proppfullt	  på	  en	  båt	  då	  hade	  man	  liksom	  ja,	  det	  är	  trångt	  för	  dem	  typ.	  Ja	  men	  nu	  när	  man	  
spelade	  spelet	  fick	  man	  förståelse	  för	  att	  det	  var	  tråååångt”	  förklarar	  Susanne.	  Spelet	  
tillhandahöll	  även	  en	  möjlighet	  att	  själv	  få	  undersöka	  världen	  och	  lära	  sig	  om	  olika	  saker	  genom	  
att	  klicka	  på	  dem,	  något	  som	  inte	  böcker	  möjliggör.	  Eleverna	  upplever	  sig	  kunna	  visualisera	  den	  
information	  spelet	  förmedlar	  genom	  att	  ”man	  får	  se	  hur	  det	  gick	  till”.	  	  

Eleverna	  gör	  också	  jämförelser	  mellan	  den	  information	  som	  de	  fick	  utifrån	  de	  två	  aktiviteterna.	  
De	  samband	  som	  lyftes	  under	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  sätts	  i	  relation	  till	  den	  information	  
som	  förmedlades	  genom	  spelet	  genom	  följande	  resonemang:	  	  

Malin:	  [D]et	  känns	  som	  att	  det	  där	  slaveriet	  var	  mycket,	  mycket,	  mycket	  mer	  
öppet,	  alltså	  det	  var	  ju	  liksom	  att	  de	  gick	  på	  gatan,	  det	  var	  inget	  som	  man	  
skämdes	  över.	  Men	  trafficking	  och	  barnarbete	  är	  nånting	  som	  fortfarande,	  det	  
är	  nånting	  som	  hålls	  hemligt,	  det	  försöker	  döljas,	  men	  det	  är	  ändå	  nånting	  som	  
pågår.	  

Genom	  att	  knyta	  samman	  den	  information	  som	  de	  två	  aktiviteterna	  förmedlade	  kan	  eleven	  
reflektera	  över	  hur	  olika	  slaveri	  såg	  ut	  tidigare	  i	  jämförelse	  med	  hur	  det	  kan	  se	  ut	  idag.	  	  

Vidare	  förklarar	  FG	  3,	  likt	  de	  andra	  grupperna,	  att	  digitala	  spel	  kan	  fungera	  i	  undervisning	  för	  att	  
det	  är	  ett	  nytt	  arbetssätt	  som	  ungdomar	  är	  villiga	  att	  ta	  till	  sig	  eftersom	  det	  är	  något	  de	  känner	  
till	  väl.	  	  

Slutligen	  gör	  eleverna	  i	  FG	  3	  två	  reflektioner.	  ”Jag	  tror	  att	  båda	  tillsammans,	  för	  enskilt	  hade	  det	  
inte	  varit	  lika	  bra.	  Men	  de	  tillsammans	  blev	  lärorikt”	  berättar	  Susanne	  i	  samband	  med	  att	  
gruppen	  diskuterade	  de	  hur	  de	  två	  lektionerna	  samverkade.	  Det	  resonemang	  som	  Angelika	  visar	  
på	  ovan;	  ”[d]et	  känns	  som	  att	  det	  blir	  som	  att	  ok,	  nu	  har	  jag	  svarat	  på	  de	  här	  uppgifterna,	  sen	  kan	  
man	  dem	  i	  två	  minuter,	  sen	  försvinner	  det”,	  är	  också	  en	  reflektion	  över	  vilka	  typer	  av	  aktiviteter	  
som	  upplevs	  som	  viktiga	  för	  elevernas	  transformations-‐	  och	  formationsprocess.	  

Diskussion	  
Syftet	  med	  denna	  framställning	  är	  att	  förstå	  hur	  ett	  historiemedvetande	  utvecklas	  när	  digitala	  
spel	  används	  i	  historieundervisningen.	  De	  frågeställningar	  som	  finns	  till	  hjälp	  för	  att	  uppnå	  
syftet	  är	  vilka	  erfarenheter	  från	  spelupplevelsen	  och	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  eleverna	  i	  
studien	  diskuterar	  samt	  hur	  den	  information	  spelet	  förmedlar	  förhåller	  sig	  till	  den	  information	  
som	  förmedlas	  under	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  för	  utvecklingen	  av	  ett	  historiemedvetande.	  	  

Enligt	  Hermansson	  Adler	  (2004)	  och	  Karlsson	  (2008)	  är	  historiemedvetande	  den	  process	  en	  
individ	  genomgår	  för	  att	  förstå	  sin	  egen	  plats	  i	  historien	  och	  det	  omgivande	  samhället.	  Individen	  
är	  inte	  alltid	  medveten	  om	  att	  denna	  process	  pågår,	  man	  kan	  därför	  kalla	  den	  för	  en	  tyst	  process,	  
men	  oavsett	  hur	  medveten	  en	  individ	  är	  om	  sitt	  historiemedvetande	  är	  det	  något	  som	  varje	  
individ	  har.	  Denna	  process	  är	  nämligen	  central	  för	  identitetsutvecklingen	  hos	  en	  individ.	  
Historiemedvetenhet	  bygger	  på	  sambanden	  mellan	  dåtid,	  nutid	  och	  framtid	  och	  handlar	  om	  
förståelsen	  av	  hur	  dessa	  olika	  tider	  påverkar	  varandra	  och	  den	  egna	  personen.	  	  

För	  att	  förstå	  informanternas	  väg	  mot	  denna	  förståelse	  av	  sambanden	  mellan	  olika	  tider	  har	  
begreppen	  transformation,	  formation	  och	  representation	  (Selander,	  2008)	  använts.	  
Transformation	  används	  för	  att	  beskriva	  en	  situation	  där	  en	  elev	  omformulerar	  den	  information	  
som	  finns	  till	  hands	  till	  något	  begripligt.	  Formation	  används	  för	  att	  beskriva	  en	  situation	  där	  en	  
elev	  visar	  på	  att	  transformationen	  lett	  till	  nya	  insikter.	  Representation	  används	  för	  att	  indikera	  
att	  en	  elev	  utifrån	  sin	  transformation-‐	  och	  formationsprocess	  ger	  uttryck	  för	  ett	  
historiemedvetande.	  
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Resultatet	  visar	  att	  informanternas	  interaktioner	  med	  Playing	  History	  tar	  sig	  två	  olika	  uttryck:	  
eleverna	  interagerar	  med	  spelet	  som	  spelare	  och	  interagerar	  med	  spelet	  som	  elever.	  I	  det	  första	  
fallet	  är	  spelet	  bara	  ett	  spel,	  medan	  det	  i	  det	  senare	  fallet	  agerar	  artefakt,	  det	  utgör	  en	  resurs	  
som	  förmedlar	  information	  till	  eleverna.	  Den	  kvalitativa	  skillnaden	  mellan	  dessa	  två	  sätt	  att	  
interagera	  är	  att	  elevernas	  utsagor	  som	  spelare	  speglar	  elevernas	  reaktioner	  på	  spelets	  system	  
och	  handling	  medan	  elevernas	  utsagor	  som	  elever	  i	  kontakt	  med	  en	  artefakt	  speglar	  elevernas	  
reaktioner	  på	  informationen	  som	  spelet	  förmedlar.	  Denna	  skillnad	  tar	  sig	  tydligare	  uttryck	  hos	  
informanterna	  i	  djupintervjuerna	  än	  i	  fokusgruppsintervjuerna.	  Detta	  är	  knappast	  förvånande	  
då	  fokus	  för	  djupintervjuerna	  var	  just	  spelupplevelsen,	  medan	  intervjuerna	  med	  fokusgrupperna	  
hade	  ett	  större	  fokus.	  	  

Fokusgruppernas	  utsagor	  avseende	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  uppehåller	  sig	  vid	  vikten	  av	  att	  
enskilt	  eller	  tillsammans	  med	  andra	  transformera	  och	  formera	  information	  till	  en	  representation.	  
Genom	  att	  interagera	  med	  andra	  elever	  upplever	  informanterna	  att	  den	  kunskap	  de	  formerat	  
befästs	  på	  ett	  bättre	  sätt	  än	  om	  läraren	  presenterar	  en	  färdig	  tankegång.	  Vidare	  definierade	  
informanterna	  ett	  antal	  kunskaper	  de	  upplevde	  ha	  fått	  med	  sig	  från	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  
samt	  ett	  antal	  vändpunkter	  de	  anser	  ha	  varit	  viktiga	  för	  deras	  transformationsprocess.	  	  

Informanternas	  berättelser	  lägger	  stort	  fokus	  på	  jämförelser	  mellan	  de	  två	  aktiviteterna,	  hur	  de	  i	  
samverkan	  med	  varandra	  bidrog	  till	  en	  formation.	  Informanterna	  jämför	  också	  studiens	  två	  
aktiviteter	  med	  andra	  typer	  av	  aktiviteter	  och	  artefakter	  de	  stött	  på	  inom	  undervisning.	  Det	  
informanterna	  särskilt	  tar	  fasta	  på	  är	  att	  de	  upplever	  sig	  ha	  befäst	  sina	  formationer	  bättre	  
genom	  att	  spelet	  bidragit	  med	  en	  annorlunda	  aktivitet	  som	  de	  kan	  minnas.	  

I	  resultatet	  framkommer	  resonemang	  som	  visar	  tecken	  på	  historiemedvetenhet	  bland	  
informanterna	  i	  djupintervjuerna	  likväl	  som	  i	  fokusgruppsintervjuerna.	  

Vad	  gäller	  spelupplevelsen	  visar	  både	  Emmas	  och	  Adrians	  jämförelser	  tecken	  på	  transformation	  
då	  de	  i	  interaktionen	  med	  spelet	  stöter	  på	  en	  människosyn	  som	  inte	  stämmer	  överens	  med	  den	  
de	  själva	  har.	  Dessa	  resonemang	  framträder	  när	  informanterna	  interagerar	  med	  spelet	  som	  
elever	  i	  kontakt	  med	  en	  artefakt,	  inte	  när	  informanterna	  interagerar	  med	  spelet	  som	  spelare.	  De	  
ser	  skillnaden	  mellan	  nuet,	  som	  representeras	  av	  deras	  egen	  människosyn,	  och	  dået,	  som	  
representeras	  av	  spelets	  gestaltning	  av	  lastningsprocessen,	  men	  har	  ännu	  inte	  format	  sig	  en	  
uppfattning	  om	  signifikansen	  av	  detta.	  Genom	  att	  ta	  fasta	  på	  just	  detta	  fenomen	  i	  sina	  
resonemang	  antyder	  informanterna	  att	  transformationsprocessen	  har	  tagit	  sin	  början,	  även	  om	  
de	  inte	  uttrycker	  det	  explicit.	  Att	  denna	  typ	  av	  interaktioner,	  det	  vill	  säga	  jämförelser,	  är	  ett	  led	  i	  
transformationsprocessen	  illustreras	  tydligast	  genom	  exemplet	  David,	  som	  beskriver	  att	  han	  
genom	  att	  ha	  spelat	  spelet	  har	  fått	  en	  annan	  uppfattning	  om	  hur	  införskaffningen	  av	  slavar	  gick	  
till	  än	  den	  han	  tidigare	  har	  haft.	  Genom	  att	  jämföra	  sina	  tidigare	  kunskaper	  med	  den	  information	  
som	  förmedlades	  av	  spelet	  har	  informanten	  kunnat	  formera	  en	  ny	  uppfattning	  om	  skeendet	  i	  
fråga.	  

När	  informanterna	  diskuterar	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  framkommer	  flera	  tecken	  på	  
transformation,	  formation	  och	  representation.	  Materialet	  ger	  här	  en	  rikare	  variation	  än	  i	  
djupintervjuerna.	  Tecken	  på	  elevernas	  transformationsprocess	  står	  att	  finna	  i	  deras	  definitioner	  
av	  vändpunkter	  och	  konstateranden.	  De	  vändpunkter	  som	  informanterna	  definierade	  är	  
samtliga	  kopplade	  till	  de	  samband	  mellan	  dåtid	  och	  nutid	  som	  förklarades	  av	  läraren	  under	  den	  
uppföljande	  aktiviteten.	  Genom	  att	  transformera	  information	  som	  de	  fått	  genom	  lärarens	  sätt	  att	  
belysa	  sambanden	  mellan	  då	  och	  nu	  har	  en	  större	  förståelse	  för	  hur	  olika	  former	  av	  modernt	  
slaveri	  kan	  påverka	  deras	  egna	  liv	  formerats.	  Att	  läraren	  belyser	  dessa	  samband	  tycks	  därför	  
vara	  viktigt	  i	  elevernas	  transformationsprocess,	  då	  de	  inte	  tycks	  kunna	  se	  dessa	  samband	  på	  
egen	  hand.	  Genom	  att	  nya	  insikter	  formerats	  om	  hur	  elevernas	  egna	  liv	  kan	  påverkas	  av	  slaveri	  
indikerar	  informanterna	  också	  att	  de	  har	  en	  förståelse	  för	  sin	  egen	  plats	  i	  historien	  mellan	  tiden	  
för	  den	  transatlantiska	  slavhandeln	  och	  idag.	  En	  representation,	  ett	  historiemedvetande,	  börjar	  
här	  ta	  form.	  	  
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Sett	  till	  de	  två	  lektionernas	  samverkan	  tyder	  informanternas	  utsagor	  på	  att	  den	  
historiemedvetenhet	  de	  ger	  uttryck	  för	  har	  sin	  grund	  i	  det	  sätt	  som	  spelet	  följdes	  upp	  på.	  Även	  
om	  utsagorna	  skiljer	  sig	  åt	  vad	  gäller	  spelets	  vikt	  är	  fokusgrupperna	  eniga	  om	  att	  spelet	  i	  någon	  
utsträckning	  gav	  en	  bakgrund	  som	  de	  kunde	  utgå	  från	  under	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  
Resultaten	  antyder	  dock	  att	  det	  finns	  starkare	  tecken	  på	  både	  formation	  och	  representation	  i	  
informanternas	  sätt	  att	  uttrycka	  sig	  om	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  Utifrån	  detta	  tycks	  det	  vara	  
så	  att	  informanternas	  enskilda	  interaktion	  med	  spelet	  inte	  är	  tillräcklig	  för	  att	  en	  representation,	  
ett	  historiemedvetande,	  ska	  ta	  form.	  	  

Resultaten	  ligger	  i	  linje	  med	  Björk	  (2008),	  som	  menar	  att	  det	  behövs	  en	  extern	  faktor	  som	  
initierar	  en	  verbalisering	  hos	  spelaren.	  Utan	  denna	  verbalisering,	  där	  spelaren	  på	  olika	  sätt	  får	  
sätta	  ord	  på	  sin	  spelupplevelse,	  går	  det	  inte	  att	  säkerställa	  att	  någon	  transformation	  sker.	  Även	  
om	  det	  finns	  många	  inbyggda	  didaktiska	  principer	  i	  digitala	  spel	  (Gee,	  2007)	  tycks	  det	  inte	  vara	  
så	  att	  spelaren	  alltid	  kan	  tillgodogöra	  sig	  dem	  på	  egen	  hand.	  Informanternas	  utsagor	  visar	  att	  en	  
viktig	  del	  i	  transformationsprocessen	  är	  möjligheten	  att	  kunna	  interagera	  med	  andra	  människor,	  
inte	  bara	  med	  den	  aktuella	  artefakten,	  vilket	  är	  en	  typ	  av	  verbalisering.	  Samtliga	  fokusgrupper	  
lyfte	  att	  just	  de	  samband	  som	  belystes	  under	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  var	  de	  viktigaste	  
vändpunkterna	  i	  deras	  formationsprocess.	  Om	  jag	  som	  lärare	  inte	  utformat	  den	  uppföljande	  
lektionen	  på	  detta	  sätt	  hade	  alltså	  dessa	  vändpunkter	  uteblivit.	  	  

Som	  beskrevs	  i	  metodavsnittet	  har	  spelet	  en	  inbyggd	  funktion	  som	  avser	  att	  förmedla	  
information	  om	  hur	  slaveri	  har	  sett	  ut	  i	  olika	  tider.	  Spelet	  har	  därmed	  potential	  att	  lyfta	  några	  av	  
de	  samband	  som	  jag	  gjorde	  under	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  I	  intervjuerna	  visar	  
informanterna	  dock	  inte	  på	  några	  resonemang	  som	  tyder	  på	  att	  spelet	  har	  lyckats	  med	  denna	  
ansats.	  Funktionen	  tycks	  vara	  alltför	  dåligt	  implementerad	  i	  spelets	  system	  för	  att	  det	  ska	  vara	  
naturligt	  eller	  attraktivt	  för	  spelaren	  att	  använda	  den.	  Detta	  är	  ytterligare	  ett	  tecken	  på	  att	  det	  
behövs	  en	  extern	  moderator,	  som	  exempelvis	  en	  lärare,	  när	  digitala	  spel	  används	  i	  undervisning,	  
eftersom	  det	  aldrig	  går	  att	  vara	  säker	  på	  att	  spelaren	  använder	  spelet	  på	  det	  sätt	  som	  
spelutvecklaren	  har	  tänkt.	  Genom	  att	  följa	  upp	  spelaktiviteten	  med	  en	  aktivitet	  som	  kräver	  
verbalisering	  från	  elevernas	  sida	  kan	  läraren	  säkerställa	  att	  någon	  form	  av	  transformation	  har	  
skett.	  Detta	  understryks	  av	  elevernas	  utsagor,	  där	  de	  förklarar	  att	  en	  uppföljning	  är	  nödvändig	  
för	  att	  de	  ska	  lägga	  någon	  vidare	  tanke	  på	  aktiviteten	  och	  inte	  glömma	  bort	  den.	  

I	  kontrast	  till	  detta	  antyder	  resultaten	  att	  denna	  typ	  av	  uppföljning	  inte	  alltid	  görs	  vid	  
användningen	  av	  andra	  artefakter	  i	  historieundervisning.	  Informanterna	  uttrycker	  något	  av	  en	  
frustration	  över	  användningen	  av	  läroböcker	  i	  undervisning,	  då	  lärare	  i	  vissa	  fall	  tycks	  förlita	  sig	  
på	  de	  diskussionsfrågor	  som	  boken	  tillhandahåller.	  Informanterna	  förklarar	  att	  de	  upplever	  att	  
de	  inte	  lär	  sig	  lika	  mycket	  i	  dessa	  undervisningssituationer	  som	  i	  andra	  där	  de	  är	  mer	  aktiva	  och	  
får	  göra	  någonting.	  De	  påpekar	  i	  detta	  resonemang	  att	  de	  formationer	  som	  sker	  hos	  eleverna	  
befästs	  på	  ett	  bättre	  sätt	  om	  de	  kan	  koppla	  dem	  till	  en	  speciell	  aktivitet,	  såsom	  ett	  rollspel	  eller	  
ett	  digitalt	  spel,	  vilket	  ytterligare	  poängterar	  vikten	  av	  att	  inte	  förlita	  sig	  på	  att	  interaktionen	  
med	  en	  enskild	  artefakt	  leder	  till	  varaktig	  formation	  hos	  eleverna.	  

I	  djupintervjun	  med	  Emma	  framkom	  att	  hon	  genom	  att	  göra	  jämförelser	  mellan	  sitt	  eget	  liv	  och	  
spelets	  handling	  kunde	  skapa	  inlevelse	  i	  avatarens	  situation.	  På	  så	  vis	  skapades	  också	  en	  gråzon	  
mellan	  spel	  och	  verklighet	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  blir	  lika	  tydlig	  när	  informanten	  läser	  böcker	  eller	  
får	  något	  berättat	  för	  sig.	  Fokusgrupperna	  kunde	  inte	  beskriva	  detta	  fenomen	  på	  samma	  djup,	  
men	  det	  framkommer	  att	  även	  de	  upplevde	  framförallt	  de	  förhållanden	  som	  slavarna	  levde	  
under	  som	  tydligare	  än	  om	  de	  hade	  läst	  om	  samma	  företeelse	  i	  en	  historiebok.	  Informanterna	  i	  
Fokusgrupp	  3	  (FG	  3)	  förklarade	  att	  deras	  intresse	  väcktes	  genom	  att	  de	  fick	  möjligheten	  att	  
undersöka	  världen	  i	  sin	  egen	  takt	  och	  på	  så	  vis	  upptäcka	  olika	  saker	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  är	  
möjligt	  när	  de	  läser	  en	  text.	  Detta	  antyder	  att	  den	  interaktivitet	  som	  spelet	  erbjuder	  är	  något	  
som	  är	  av	  vikt	  i	  elevernas	  transformationsprocess.	  Genom	  denna	  interaktivitet	  blir	  eleverna	  
aktiva	  skapare	  i	  lärkontexten	  istället	  för	  passiva	  konsumenter	  (Gee,	  2007).	  Emma	  visar	  tydliga	  
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tecken	  på	  detta,	  då	  hon	  genom	  komplexa	  tankeprocesser	  göra	  materialet	  till	  sitt	  eget	  på	  ett	  nytt	  
sätt.	  	  

Utvecklingen	  av	  ett	  historiemedvetande	  tycks	  ske	  över	  tid.	  Ju	  mer	  information	  eleverna	  fick	  och	  
ju	  längre	  tid	  de	  fick	  på	  sig	  att	  transformera	  och	  reflektera	  över	  denna	  information,	  desto	  
tydligare	  blir	  tecknen	  på	  historiemedvetenhet.	  Detta	  görs	  tydligt	  i	  fokusgruppernas	  resonemang,	  
då	  informanterna	  framhåller	  vikten	  av	  uppföljning	  och	  definierar	  tydliga	  vändpunkter	  i	  lärandet.	  
Detta	  antyder	  att	  när	  lärare	  önskar	  arbeta	  med	  historiska	  förlopp	  i	  syfte	  att	  utveckla	  
historiemedvetenhet	  hos	  eleverna	  bör	  detta	  göras	  i	  längre	  lektionsserier	  för	  att	  ge	  eleverna	  
tillräcklig	  tid	  att	  transformera	  och	  reflektera	  över	  materialet.	  	  

Samtliga	  informanter	  hade	  något	  negativt	  att	  säga	  om	  spelet.	  Dessa	  resonemang	  framkommer	  
tydligast	  hos	  fokusgrupp	  1	  (FG	  1),	  som	  till	  skillnad	  från	  övriga	  informanter	  hade	  svårt	  att	  se	  
bortom	  spelets	  tillkortakommanden.	  Enligt	  FG	  1	  saknade	  spelet	  en	  faktor	  som	  tycks	  vara	  mycket	  
viktig	  för	  dessa	  informanters	  transformationsprocess;	  spelet	  tillät	  dem	  inte	  att	  tänka	  själva.	  
Eleverna	  ställer	  här	  krav	  på	  spelets	  system,	  som	  upplevdes	  som	  alltför	  tydligt	  och	  repetitivt	  och	  
saknade	  incitament	  för	  att	  undersöka	  spelvärlden.	  Det	  sistnämnda	  gjorde	  att	  informanterna	  
missade	  information	  helt	  eller	  missförstod	  några	  av	  de	  budskap	  spelet	  försökte	  förmedla,	  
information	  som	  andra	  elever	  uppfattade.	  Genom	  detta	  resonemang	  belyser	  informanterna	  
vikten	  av	  att	  spelet	  har	  ett	  välutvecklat	  system.	  Trots	  att	  Playing	  History	  har	  egenskaper	  som	  kan	  
klassas	  som	  komplexa,	  såsom	  att	  spelaren	  ställs	  inför	  etiska	  dilemman	  och	  relationen	  mellan	  
avataren	  och	  hans	  syster,	  är	  det	  övriga	  spelsystemet	  alltför	  endimensionellt	  för	  att	  kunna	  
engagera	  vissa	  typer	  av	  spelare.	  Informanternas	  spelupplevelser	  antyder	  att	  fokus	  ligger	  mer	  på	  
att	  lära	  spelaren	  om	  den	  transatlantiska	  slavhandeln	  på	  ett	  explicit	  sätt	  istället	  för	  att	  genom	  ett	  
välutvecklat	  spelsystem	  implicit	  förmedla	  budskapet	  till	  spelaren.	  Ur	  detta	  perspektiv	  kan	  
Playing	  History	  placeras	  närmare	  lärspelen	  än	  de	  seriösa	  spelen.	  Detta	  innebär	  att	  den	  bredare	  
definitionen	  av	  seriösa	  spel,	  som	  även	  inkluderar	  lärspel	  (Ritterfeld	  et.	  al.	  2009),	  är	  problematisk.	  
Genom	  att	  inkludera	  lärspelen	  i	  kategorin	  seriösa	  spel	  faller	  de	  seriösa	  spelens	  strävan	  att	  vara	  
något	  mer	  än	  lärspel	  på	  eget	  grepp.	  När	  det	  är	  möjligt	  för	  lärspel	  att	  marknadsföras	  som	  seriösa	  
spel	  infinner	  sig	  risken	  att	  degradera	  de	  seriösa	  spelen	  och	  ytterligare	  förlänga	  tiden	  innan	  den	  
sofistikerade	  pedagogik	  (Kroksmark,	  2012)	  som	  vissa	  spel	  erbjuder	  kan	  få	  en	  naturlig	  plats	  i	  
undervisning.	  	  

Det	  faktum	  att	  vissa	  elever	  kunde	  se	  bortom	  spelets	  tillkortakommanden	  medan	  andra	  inte	  
kunde	  det	  belyser	  också	  vilka	  olika	  krav	  olika	  elever	  ställer.	  Detta	  visar	  att	  spel	  inte	  är	  för	  alla	  
men	  det	  behöver	  dock	  inte	  betyda	  att	  de	  elever	  som	  tydligt	  visade	  sitt	  missnöje	  med	  spelet	  helt	  
och	  hållet	  förkastar	  spel	  som	  artefakt.	  Genom	  att	  använda	  spel	  med	  ett	  mer	  komplext	  spelsystem	  
och	  som	  möjliggör	  för	  spelaren	  att	  välja	  svårighetsgrad	  och	  har	  en	  väl	  implementerad	  
adaptivitet	  har	  läraren	  möjlighet	  att	  nå	  även	  dessa	  elever.	  Tillsammans	  med	  en	  väl	  genomtänkt	  
uppföljande	  aktivitet	  bäddar	  detta	  för	  en	  djup	  lärupplevelse.	  Detta	  ställer	  krav	  på	  läraren,	  som	  
måste	  ha	  kunskap	  om	  elevernas	  transformationsprocesser	  samt	  ha	  insikt	  i	  hur	  olika	  typer	  av	  
digitala	  spel	  fungerar	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  välja	  ett	  spel	  som	  passar	  en	  specifik	  klass.	  Häri	  
ligger	  en	  av	  utmaningarna	  för	  etableringen	  av	  spelbaserat	  lärande	  i	  skolan.	  Framförallt	  
tidsaspekten	  är	  en	  viktig	  faktor.	  Att	  bestämma	  huruvida	  en	  bok	  passar	  en	  viss	  klass	  och	  ett	  visst	  
moment	  kräver	  mindre	  tid	  än	  att	  bestämma	  om	  ett	  digitalt	  spel	  passar	  för	  samma	  sak.	  För	  att	  
kunna	  göra	  denna	  distinktion	  krävs	  att	  läraren	  spelar	  spelet,	  vilket	  kan	  ta	  åtskilliga	  timmar	  om	  
klassen	  ställer	  höga	  krav	  på	  komplexiteten	  i	  spelets	  system.	  Om	  läraren	  dessutom	  är	  osäker	  på	  
vilka	  aspekter	  av	  spelet	  som	  är	  värdefulla	  tar	  denna	  process	  ännu	  längre	  tid.	  Om	  spelet	  kräver	  
för	  mycket	  tid	  av	  läraren	  är	  det	  rimligt	  att	  anta	  det	  också	  kommer	  kräva	  mycket	  tid	  i	  
klassrummet,	  speciellt	  om	  välplanerade	  uppföljande	  aktiviteter	  ska	  ingå	  i	  momentet.	  Enligt	  min	  
erfarenhet	  är	  det	  just	  tid	  som	  är	  bristvaran	  i	  ett	  klassrum,	  och	  det	  kan	  då	  vara	  enklare	  att	  välja	  
en	  undervisningsmetod	  som	  är	  mindre	  tidskrävande.	  Fortbildning	  för	  lärare	  inom	  spelbaserat	  
lärande	  är	  också	  tidskrävande.	  Då	  forskningen	  inom	  fältet	  fortfarande	  har	  större	  fokus	  på	  vad	  
själva	  mediet,	  det	  vill	  säga	  spelen,	  har	  att	  bidra	  till	  lärande	  och	  mindre	  fokus	  på	  hur	  spelbaserat	  
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lärande	  kan	  appliceras	  på	  klassrummet	  tar	  fortbildningssteget	  än	  längre	  tid,	  vilket	  gör	  
utmaningen	  allt	  större.	  

Resultatet	  indikerar	  att	  samtliga	  informanter	  upplevde	  användandet	  av	  digitala	  spel	  i	  
undervisningen	  som	  en	  undervisningsform	  de	  inte	  stött	  på	  tidigare.	  Spelet	  tycks	  genom	  sin	  
egenskap	  av	  att	  vara	  en	  nyhet	  ha	  fungerat	  som	  en	  förankring	  för	  elevernas	  formationer:	  ”ja	  just	  
det,	  det	  var	  då	  vi	  spelade	  det	  där	  spelet”	  förklarade	  Erika.	  Huruvida	  detta	  kommer	  kvarstå	  om	  de	  
digitala	  spelen	  får	  större	  plats	  i	  klassrummet	  är	  svårt,	  för	  att	  inte	  säga	  omöjligt,	  att	  avgöra.	  Då	  
informanterna	  i	  denna	  studie	  uttrycker	  en	  vana	  att	  arbeta	  med	  framförallt	  böcker,	  men	  även	  film	  
till	  viss	  del,	  och	  dessa	  artefakter	  tycks	  inte	  ha	  samma	  förankringsförmåga	  som	  digitala	  spel.	  
Utifrån	  detta	  är	  det	  rimligt	  att	  anta	  att	  denna	  förankringsförmåga	  som	  Playing	  History	  besitter	  i	  
detta	  fall	  snarare	  ligger	  i	  att	  spelbaserat	  lärande	  är	  en	  ny	  undervisningsform	  än	  att	  det	  är	  en	  
inneboende	  egenskap	  hos	  spelen.	  Detta	  skulle	  innebära	  att	  spelbaserat	  lärande	  skulle	  behöva	  
implementeras	  på	  varierade	  sätt	  för	  att	  bibehålla	  denna	  förankringsförmåga,	  skulle	  det	  
spelbaserade	  lärandet	  få	  en	  större	  plats	  inom	  undervisning	  i	  framtiden.	  

Slutsats	  och	  vidare	  forskning	  
När	  ett	  digitalt	  spel	  av	  seriös	  karaktär	  används	  som	  artefakt	  inom	  historieundervisning	  initieras	  
en	  transformationsprocess	  när	  eleverna	  kommer	  i	  kontakt	  med	  ny	  information	  som	  spelet	  
förmedlar	  genom	  sin	  egenskap	  av	  att	  vara	  en	  artefakt.	  Genom	  en	  uppföljande	  aktivitet	  som	  
inbegriper	  interaktion	  mellan	  eleverna	  samt	  eleverna	  och	  läraren	  där	  sambanden	  mellan	  dåtid	  
och	  nutid	  står	  i	  fokus	  utökas	  denna	  transformationsprocess.	  Tecknen	  på	  formation	  är	  tydligare	  
under	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  Det	  är	  också	  här	  som	  tydliga	  representationer	  framträder.	  
Spelet	  fungerar	  som	  en	  bakgrund	  och	  förankringspunkt	  för	  transformationsprocessen,	  men	  den	  
uppföljande	  aktiviteten	  tycks	  bära	  det	  tyngre	  ansvaret	  för	  att	  ett	  historiemedvetande	  ska	  
utvecklas.	  Detta	  innebär	  att	  digitala	  spel	  kan	  användas	  som	  artefakt	  i	  syfte	  att	  uppnå	  
historiemedvetenhet,	  men	  att	  läraren	  måste	  lägga	  stor	  vikt	  vid	  konstruktionen	  av	  den	  
uppföljande	  aktiviteten	  för	  att	  önskad	  representation	  ska	  kunna	  uppnås,	  vare	  sig	  det	  handlar	  om	  
historiemedvetande	  eller	  någon	  annan	  form	  av	  kunskap.	  

Eleverna	  ställer	  vidare	  krav	  på	  det	  spel	  som	  används	  på	  samma	  sätt	  som	  de	  gör	  med	  andra	  
artefakter,	  såsom	  läroböcker	  och	  filmer.	  Läraren	  måste	  därför	  ha	  kunskap	  om	  hur	  digitala	  spel	  
fungerar	  och	  elevernas	  transformationsprocesser	  för	  att	  kunna	  välja	  rätt	  spel	  till	  rätt	  grupp	  av	  
elever.	  Läraren	  måste	  alltså	  välja	  digitala	  spel	  utifrån	  samma	  förutsättningar	  som	  andra	  
artefakter:	  hur	  lär	  sig	  eleverna	  och	  hur	  går	  jag	  till	  väga	  för	  att	  bemöta	  deras	  behov.	  För	  att	  detta	  
ska	  bli	  möjligt	  krävs	  mer	  information	  och	  forskning	  om	  användningen	  av	  digitala	  spel	  i	  konkreta	  
undervisningssituationer	  samt	  vilka	  resultat	  som	  kan	  förväntas.	  Utan	  denna	  konkretisering	  av	  
forskningen	  omkring	  digitala	  spel	  kommer	  det	  spelbaserade	  lärandet	  fortsatt	  befinna	  sig	  just	  
bortom	  horisonten.	  	  
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Bilagor	  
Bilaga	  1	  

Intervjuguide	  -‐	  fokusgruppsintervjuer	  

Syftet	  med	  intervjuerna	  är	  att	  undersöka	  hur	  eleverna	  resonerar	  kring	  olika	  händelser	  i	  spelet	  
och	  dess	  centrala	  tema	  (slaveri,	  triangelhandeln).	  Det	  är	  intressant	  att	  veta	  hur	  och	  om	  eleverna	  
drar	  paralleller	  till	  sitt	  liv	  och	  samhället	  så	  som	  det	  ser	  ut	  idag.	  Elevernas	  syn	  på	  sammanhanget	  
mellan	  spel	  och	  uppföljande	  aktivitet	  är	  också	  av	  stor	  vikt.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  om	  
och	  hur	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  gav	  djupare	  insikter	  eller	  bidrog	  till	  nya	  resonemang.	  	  

Bryta	  isen-‐frågor	  

• Spelar	  ni	  spel	  på	  fritiden?	  
• På	  vilka	  sätt	  har	  ni	  arbetat	  med	  frågor	  om	  slaveri	  eller	  andra	  

humanitära	  frågor	  (ex	  folkmord)	  tidigare	  i	  skolan?	  

Tema	  1	  –	  spelets	  tema	  och	  viktiga	  händelser	  

• Berätta	  om	  hur	  ni	  tänkte	  och	  kände	  när	  ni	  spelade	  spelet.	  
• Hur	  tänkte	  ni	  kring	  Putij	  situation?	  
• Hur	  reagerade	  ni	  när	  ni	  fick	  veta	  att	  systern	  Piri	  var	  en	  av	  slavarna?	  
• Var	  det	  någon	  speciell	  händelse	  som	  ni	  fastnade	  för?	  

o Varför?	  
o Ex.	  något	  som	  kändes	  hemskt,	  konstigt?	  
o Var	  det	  någon	  händelse	  som	  utmanade	  den	  bild	  ni	  hade	  av	  den	  här	  typen	  av	  

slavhandel?	  
• Var	  det	  något	  i	  spelet	  som	  gjorde	  att	  ni	  tänkte	  om	  gentemot	  tidigare	  uppfattningar?	  

o Ex	  något	  som	  gjorde	  att	  ni	  ändrade	  strategi?	  
o Kan	  ni	  berätta	  om	  saker/händelser	  som	  spelet	  tog	  upp	  som	  ni	  inte	  tänkt	  på	  

tidigare?	  
• Var	  det	  något	  som	  inte	  kändes	  trovärdigt?	  

o Varför?	  
o Hur	  påverkades	  ni	  av	  detta?	  

• Hur	  tänkte	  ni	  när	  ni	  gjorde	  olika	  val	  i	  spelet,	  gick	  ni	  efter	  poäng/förtroende	  eller	  det	  som	  
kändes	  som	  det	  rätta	  att	  göra?	  

o Ex.	  argumentera	  för	  att	  slaveri	  är	  fel?	  	  
o Varför/varför	  inte?	  

Tema	  2	  –	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  

• Berätta	  om	  hur	  ni	  upplevde	  den	  uppföljande	  aktiviteten.	  
• Var	  det	  något	  som	  inte	  togs	  upp	  som	  ni	  hade	  velat	  veta	  mer	  om	  eller	  andra	  frågor	  ni	  hade	  

velat	  diskutera?	  
• Kan	  ni	  ge	  förslag	  på	  hur	  momentet	  kan	  utvecklas?	  
• Vad	  upplevde	  ni	  att	  ni	  fick	  ut	  av	  lektionerna?	  
• Upplevde	  ni	  att	  lektionen/erna	  var	  relevanta?	  

o Varför	  tar	  man	  upp	  ex.	  slaveri	  i	  skolan?	  
• Vilka	  spår	  av	  slaveriet	  kan	  man	  se	  i	  dagens	  samhälle?	  
• På	  vilka	  sätt	  utmanades	  ert	  sätt	  att	  tänka	  runt	  slaveri	  och	  dess	  konsekvenser?	  

Tema	  3	  –	  kopplingen	  mellan	  spelet	  och	  den	  uppföljande	  aktiviteten	  

• Kan	  ni	  berätta	  om	  vad	  ni	  tänker	  om	  spelet	  i	  relation	  till	  den	  uppföljande	  aktiviteten?	  
o Hur	  samspelade	  lektionerna?	  Hängde	  de	  ihop?	  

TÄNK	  PÅ	  
Tystnad	  är	  ok!	  
Sammanfatta	  
Eleverna	  har	  svaren	  
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o Vilket	  värde	  hade	  spelet?	  Vilket	  värde	  hade	  aktiviteten?	  Vilken	  gav	  mest?	  
• På	  vilket	  sätt	  gav	  spelet	  en	  bakgrund	  och	  stöd	  för	  den	  uppföljande	  aktiviteten?	  

o Upplever	  ni	  att	  ni	  hade	  behövt	  veta	  mer	  för	  att	  kunna	  ex.	  diskutera?	  
• Varför	  tror	  ni	  att	  jag	  valde	  ett	  spel	  för	  att	  visa	  på	  hur	  triangelhandeln	  gick	  till?	  

Avslutning	  

• Har	  ni	  något	  som	  ni	  vill	  tillägga?	  

Bilaga	  2	  

Intervjuguide	  –	  djupintervjuer	  

Intervjuerna	  med	  de	  två	  eleverna	  som	  blev	  filmade	  medan	  de	  spelade	  fokuserar	  på	  att	  ta	  reda	  på	  
hur	  de	  tänkte	  och	  kände	  under	  tiden	  de	  spelade,	  strategier	  och	  vilka	  val	  de	  gjorde.	  Liksom	  för	  
gruppintervjuerna	  är	  det	  centralt	  att	  se	  vilka	  kopplingar	  eleven	  gör	  mellan	  händelserna	  i	  spelet	  
och	  de	  värderingar	  och	  resonemang	  som	  förs	  i	  dagens	  samhälle.	  	  

Bryta	  isen-‐frågor	  

• Spelar	  du	  spel	  på	  fritiden?	  
• På	  vilka	  sätt	  har	  ni	  arbetat	  med	  frågor	  om	  slaveri	  eller	  andra	  

humanitära	  frågor	  (ex	  folkmord)	  tidigare	  i	  skolan?	  

Tema	  1	  –	  spelets	  tema	  och	  viktiga	  händelser	  

• Berätta	  om	  hur	  du	  tänkte	  och	  kände	  när	  du	  spelade	  spelet.	  
• Förklara	  hur	  du	  tänkte	  när	  köpmannen	  vill	  att	  du	  svär	  att	  vara	  lojal.	  

o Varför	  valde	  du	  inte	  att	  argumentera?	  
• Hur	  upplevde	  du	  situationen	  när	  Piri	  introduceras	  i	  handlingen?	  

o Förändrades	  din	  strategi	  eller	  inställning	  till	  handlingen?	  
• Kan	  du	  berätta	  om	  hur	  du	  tänkte	  när	  det	  var	  dags	  att	  förhandla	  om	  slavarna?	  

o Vad	  hoppades	  du	  uppnå	  med	  de	  val	  du	  gjorde?	  Varför?	  
• Hur	  reagerade	  du	  på	  att	  man	  lastar	  slavarna	  genom	  att	  spela	  tetris?	  

o Varför	  tror	  du	  man	  valde	  just	  tetris	  för	  att	  illustrera	  lastningen?	  
• Berätta	  om	  de	  val	  du	  gjorde	  när	  du	  skulle	  hjälpa	  läkaren	  diagnosticera	  Akim.	  

o Vad	  baserade	  du	  dina	  val	  på?	  Vad	  trodde	  du	  skulle	  hända?	  
• Vad	  tänkte	  du	  när	  man	  fick	  veta	  att	  man	  måste	  kasta	  slavar	  över	  bord	  när	  maten	  börjar	  

ta	  slut?	  
o Berätta	  om	  din	  strategi.	  Vad	  hoppades	  du	  uppnå?	  

• Var	  det	  någon	  situation	  i	  spelet	  som	  du	  fastnade	  för	  eller	  berörde	  dig	  på	  något	  sätt?	  
• Vad	  hade	  du	  för	  strategi	  när	  du	  spelade	  spelet?	  Förändrades	  den	  något	  under	  spelets	  

gång?	  
• Vilken	  roll	  hade	  förtroendemätaren	  och	  poängräknaren	  för	  dig?	  
• Spelet	  var	  på	  engelska,	  hur	  upplevde	  du	  det?	  
• Varför	  valde	  du	  att	  be	  om	  hjälp	  av	  någon	  utanför	  spelet?	  
• På	  vilka	  sätt	  utmanades	  ert	  sätt	  att	  tänka	  runt	  slaveri	  och	  dess	  konsekvenser?	  
• Varför	  tror	  ni	  att	  jag	  valde	  ett	  spel	  för	  att	  visa	  på	  hur	  triangelhandeln	  gick	  till?	  

Avslutning	  

• Har	  ni	  något	  som	  ni	  vill	  tillägga?	  
	  

	  

TÄNK	  PÅ	  
Tystnad	  är	  ok!	  
Sammanfatta	  
Eleven	  har	  svaren!	  


