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Förord 

Varför har den här rapporten kommit till? 

Vi har valt att göra detta arbete därför att vi anser att man kan lära sig saker på 

olika sätt. Genom att sätta saker i olika perspektiv och olika situationer så tror vi 

att det är lättare att komma ihåg och lättare förstå saker som man vill lära sig.  

Under studietiden så utvecklar säkerligen de flesta studenter en helt egen typ av 

studieteknik för att klara av kommande tentamina. Den ena tekniken kan vara bra 

för en person medan den fungerar sämre för den andra personen. För en del 

människor så kan det passa utmärkt att ta till sig information genom att läsa direkt 

ur böcker och andra kan ha lättare för att ta till sig information och förstå saker 

genom att praktiskt arbeta med dem eller kanske se en instruktionsfilm. 

Under den första delen av vår utbildning så kom vi i kontakt med en 

instuderingsmetod som vi ansåg var väldigt bra. I början verkade det nästan lite 

oseriöst då vi i undervisningen skulle lära oss olika saker genom något som 

liknade ”memory”.  När vi hade kommit en bit in på kursen så märkte vi att vi 

hade tagit till oss mycket av den informationen som fanns på de kort som vi vände 

upp och ner, utan att vi behövde läsa om sakerna i någon bok. När vi senare läste 

andra kurser så blev en del av vår studieteknik att göra liknade frågekort för att 

lättare och mer effektivt ta till oss informationen. 

Vi anser inte att man behöver göra en utbildning svårare än vad den är. För att lära 

sig någonting som anses vara svårt så behöver man inte ta till den inlärningsmetod 

som man tycker är svårast. Vi tror istället att varje person måste se vad som är 

bäst för han eller henne, oavsett om det handlar om att läsa i en bok, lyssna på en 

föreläsare eller spela ett spel. Vi anser att det kan vara bra med stor variation i 

inlärningsmetoderna. 

 

 

 



 
 

iii 
 

Linnéuniversitetet  

Sjöfartshögskolan i Kalmar 
 

Utbildningsprogram: Sjöingenjörsprogrammet 

Arbetets art:  Examensarbete, 7.5 hp 

Titel: Maskinistspelet: En undersökning om ett 

spel kan fungera som ett bra komplement 

till undervisningen på Sjöfartshögskolan 

Författare:   Alexander Stjernborg, Pär Svensson 

Handledare:   Fredrik Hjorth 

Abstrakt 

I detta arbete har det undersökts om ett brädspel kan vara ett bra komplement till 

den övriga undervisningen för sjöingenjörsprogrammet på Kalmar 

Sjöfartshögskola. Ett brädspel har producerats och utvärderats av studenter. 

Tanken med detta arbete har varit att ge studenter en alternativ studieteknik. 

Denna studieteknik har ingen koppling till undervisningen på skolan. Med spelets 

hjälp har det kunnat undersökas vad studenter anser om att använda sig av ett spel 

för att lära sig delar av olika ämnen i utbildningen. 

För att söka svar på vår problemställning så har en kvalitativ studie gjorts. Vi har 

induktivt utgått ifrån empirin med en pragmatisk inriktning. Intervjuer av relativt 

hög grad av standardisering har gjorts med studenter och lärare.  

Det går inte att fastslå om detta brädspel är, eller inte är ett bra komplement till 

den övriga undervisningen då hänsyn har tagits till att studietekniker är 

individuella för varje student.  
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iv 
 

Linnaeus University 

Kalmar Maritime Academy 

  

Degree course:  Marine Engineering 

Level:    Diploma Thesis, 7.5 ETC 

Title: Maskinistspelet: A survey regarding if 

a game can serve as a useful addition 

to the teaching in the Maritime College 

Author:   Alexander Stjernborg, Pär Svensson 

Supervisor:   Fredrik Hjorth 

 

Abstract 

In this report, it has been studied if a board game can be a good complement to the 

rest of the teaching of the marine engineer program at Kalmar Maritime Academy. 

A board game was produced and evaluated by students. 

The idea of this work has been to give students an alternative learning technique. 

This study technique is not related to the teaching at the maritime academy. With 

help of the game it has been explored what students think about the use of a board 

game to learn parts of various topics in education. 

To seek answers to our problem, we have carried out a qualitative study. We 

inductively assumed empirical with a pragmatic approach Interviews of a 

relatively high degree of standardization has been made with students and 

teachers. 

It is not possible to determine if this board game is, or is not a good complement 

to the rest of the teaching when taking into consideration that study techniques are 

individual for each student. 

Keywords: Study technique, board game, learning 

 



 
 

v 
 

Vart är rapporten skriven? 

Arbetet är gjort på Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

 

Vi vill tacka 

Tack till vår ämnesgranskare Karin Lundberg för utbyte av idéer och kontroll av 

arbete. 

Tack till Ulf Landgren för hjälp med teknisk kunskap om spelkoncept.  

Tack till Anna Junvik för idéer och kritisk granskning av arbete. 



 
 

1 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund till undersökning…………………………………….......5 

1.2 Varför brädspel?................................................................................5 

1.3 Problemområde…………………………………………………......6 

1.4 Syfte……………………………………………………………......7 

1.5 Motiv…………………………………………………………….....7 

1.6 Komplikation…………………………………………………….....8 

1.6.1 Pedagogisk utformning av frågor?........................................9 

1.7 Lösning…………………………………………………………......9 

2 Litteraturgenomgång………………………………….…….11 

2.1 Tidigare studier………………………….…………………….…....11 

2.2 Repetition och överinlärning……………………………….….....…12 

2.3 Matematikspelet…………………………………………….............13 

3 Teoretisk referensram……………………………….….......14 

3.1 Precisering av undersökningsproblemet………………………....…14 

3.2 Val av litteratur………………………………………………..…....14 

3.3 Vilka ämnen ingår i spelet?................................................................15 

3.4 Specifik anledning till exkludering av ämne……………………......16 

3.5 Källhänvisning av svar………………………………………………16 

3.6 Balans av storlek på ämneskategorier…………………………....….17 

3.7 Undantag för strikt källhänvisning för svar på frågekort………..….18 

4 Metod………………………………..……………………..…19 

4.1 Val av undersökningsmetod…………………………………..…….19 

4.2 Förstudier……………………………………………………………19 

4.3 Produktion av spel…………………………………………….……..20 

4.3.1 Utformning av spel………………………………………….20 

4.3.2 Frågekortens utformning……………………………………21 

4.3.3 Utformning av frågor………………………………………..22 

4.3.4 Kategorier…………………………………………….……..23 



 
 

2 
 

4.3.5 Illustrationsfrågorna ”gör dig förstådd”……………………23 

4.4 Insamling av data…………………………………………….……..24 

4.4.1 insamlingsmetod………………………………………...…..25 

4.5 Datas kvalitet…………………………………………………….….25 

4.5.1 Insamling av data till frågekort från litteratur……………....25 

4.5.2 Insamling av information för ämneskategorier……………...26 

4.5.2.1 Lärares uppfattning om spelkonceptet…….…………….26 

4.5.3 Studenters åsikter…………………………………………...27 

4.6 Inre validitet………………………………………………………...28 

4.6.1 Deltagare….……………………………………...…………29 

4.6.2 Bedömningsprocessen……………………………..….…….29 

4.7 Yttre validitet………………………………………………...……..30 

4.8 Reabilitet………………………………………………………...….31 

4.8.1 Tidigare erfarenhet………….……………………………....31 

4.9 Objektivitet…………………………………………………………32 

5 Arbetets resultat…..…………………………………………..……...33 

5.1 Resultatredovisning………………………………………………...33 

5.1.1 Brädspelet………………………………………………..…33 

5.2 Utvärdering……………………………………………………........34 

5.3 Frågeställning…………………………………………………….…36 

5.4 Går huvudfrågan att få svar på?.........................................................36 

5.4.1 Jämförelse med ”Matematikspelet”…………………….…..36 

5.4.2 Studenternas åsikter om spelet ”lilla maskinistspelet”......…38 

5.5 Ger spelet någon översiktlig bild utbildningen?...............................38 

5.5.1 Svar vid utvärdering………………………………………..39 

5.6 Vad anser studenter och lärare om denna studiemetod?...................39 

5.7 Sammanfattning……………………………………………………42 

6 Slutdiskussion……………………………………………..…44 

6.1 Resultatdiskussion………………………………………………….44 

7 Referenslista……………………………………………..…..47 

 



 
 

3 
 

8 Bilagor......................................................................................48 

Bilaga A: Lista på ämnen som ingår i spelet……………………………...…48 

Bilaga B: Diagram för lärares åsikter om spelkonceptet..…………………...49 

Bilaga C: Litteratur som har använts till att göra frågekort………………50-52 

 

 

 

  



 
 

4 
 

Ordlista 

Frågekort Ett kort som ingår i brädspelet. På kortets framsida 

finns en fråga, ett svar och en källhänvisning till svaret. 

Kurslitteratur Litteratur som rekommenderas för en kurs. I kursen 

matematik A är kurslitteraturen till exempel Matematik 

A räknebok” 

Kursplan Plan som anger vad studenten ska kunna efter avslutat 

kurs. Finns att läsa på Kalmar Sjöfartshögskolas 

internwebbsida. Information finns angiven för varje 

kurs. 

Trivial Pursuit Bräd / sällskapsspel som går ut på att svara på 

allmänbildningsfrågor i olika kategorier.   

Pictionary Brädspel som går ut på att spelare ska rita saker som 

andra spelare ska gissa vad det är. 

Memory Spel där spelare ska lägga ihop liknande eller 

synonyma saker. 

Wordfiler Ett eller flera dokument som används av 

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word® . 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund till undersökningen 

Vi som har gjort detta arbete har sedan många år tillbaka spelat en hel del spel, 

både dataspel och brädspel. De flesta som spelar ett spel, vilket som helst, har 

med stor sannolikhet för avsikt att vinna spelet. För att vinna spelet så måste 

spelaren lösa vissa problem. Oavsett vilken typ av problem det är, om det är att 

man ska veta vilka färger ett lands flagga har eller om man ska bygga ord med 

bokstäver, så krävs det att personen som ska lösa problemet har mer eller mindre 

kunskap om saken. Svarar personen fel på frågan så vill han eller hon troligtvis 

lägga svaret på minnet för att senare kunna lösa problemet om personen skulle få 

samma fråga igen, i spelet eller någon annanstans i livet. Strävan efter att vinna 

spelet kan med stor sannolikhet göra att man vill komma ihåg det rätta svaret på 

en fråga för att vid ett senare tillfälle kunna svara rätt och därmed öka chanserna 

för att vinna. 

 

1.2 Varför brädspel? 

Idén till att göra ett brädspel har kommit från flera olika håll. Vi som har gjort 

arbetet har ett stort intresse av frågesport och sällskapsspel. Det finns väldigt 

många olika typer av spel med väldigt många olika typer av mål som spelen går ut 

på. Vissa spel handlar till största delen om att till exempel vinna landområden 

(RISK
1
) eller att köpa rätt aktier och ”gator”(FINANS

2
). I andra spel kan målet 

vara att den som är mest allmänbildad har störst chans att vinna. När flera 

personer spelar ett spel tillsammans så blir det en social aktivitet där det likaväl 

kan handla om att umgås med varandra som att vinna spelet. 

Den huvudsakliga tanken med detta projekt var från början att göra ett 

sällskapsspel för studenter där de kan umgås socialt och samtidigt lära sig mer 

                                                           
1
 Brädspel där målet är att vinna landområden med militära trupper 

2
 Brädspel där målet är att tjäna pengar genom att köpa tomter, aktier, obligationer mm. 2
 Brädspel där målet är att tjäna pengar genom att köpa tomter, aktier, obligationer mm. 
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eller mindre av den teoretiska delen av utbildningen genom repetition och 

reflektion av tidigare genomgångna kurser. 

Hur den övergripande bilden av detta spel skulle se ut och vad det skulle 

innehålla, har det inte varit några större tveksamheter om. Under studietiden, har 

vi som gjort detta arbete utvecklat en studiemetod som till viss del har använts 

under utbildningen, vilken vi anser vara ett bra komplement till det ”vanliga 

pluggandet”. Den innebär i huvudsak att vi har testat våra egna kunskaper genom 

att göra enkla kort med en för ämnet relevant fråga, och ett svar på kortets 

baksida. På det sättet har vi kunnat testa vad vid kan och inte kan. De frågor som 

det inte har kunnat ges ett korrekt svar till, har sedan repeterats flera gånger tills 

alla frågor har kunnat återges med korrekt svar. Vid datainsamling till detta arbete 

har det bland annat funnits ett speciellt ett forskningsprojekt som styrker vår teori 

om att repetition kan leda till att kunskaperna stannar kvar längre. 

 

1.3 Problemområde 

I sjöingenjörsutbildningen läser studenter många olika ämnen under flera år. Det 

finns en stor risk att mer eller mindre av de kunskaper som studenter tagit till sig 

under utbildningen, kan falla i glömska om de inte repeteras. Därför har vi med 

detta spel försökt skapa en summering av en stor del av den teoretiska biten av 

sjöingenjörsutbildningen. Det har från första början varit tänkt att summeringen 

skulle vara i form av ett brädspel. Behovet av en teoretisk summering av alla 

kurser har enligt oss behövts, men inte i form av en extra kurs på 

Sjöfartshögskolan.  

När beslutet fattades om att göra en summering av den teoretiska delen av 

sjöingenjörsutbildningen så ansågs det vara speciellt viktigt att det inte skulle bli 

någon ”uppstapling” av alla kurser som genomgåtts, som skulle kunna uppfattas 

vara tråkig. Eftersom det inte finns några exakta mått på vad som är roligt och vad 

som är tråkigt så har vårt eget omdöme, baserat på erfarenheten av andra brädspel, 

fått avgöra layouten på spelplan, frågekort och mål i spelet. 
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Vi som gjort detta arbete har själva spelat många olika typer av spel. Med den 

erfarenheten har hänsyn tagits till vilka typer av spel som är mer populära än 

andra att spela. Trivial Pursuit, känner nog de flesta till och det är även ett väldigt 

populärt spel världen över. Layouten på frågekorten i det spelet ansåg vi, passade 

väl in i det idékoncept, då vi bedömde att ett spel av frågesportskaraktär var 

lämpligast. Vid utformandet av frågekorten till brädspelet så har hänsyn inte tagits 

till att frågorna ska följa någon exakt linje inom någon speciell pedagogisk mall. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete har varit att: 

 Producera ett brädspel där innehållet baseras på den teoretiska delen av 

sjöingenjörsutbildningen 

 Låta spelet, som komplement till undervisningen på Kalmar 

Sjöfartshögskola, utvärderas av sjöingenjörsstudenter 

 Av utvärderingen söka svar på frågorna som ställs i detta arbete 

  

1.5 Motiv 

I sjöingenjörsutbildningen läser studenter väldigt många mindre kurser. Efter flera 

av dessa ämnen följer påbyggnadskurser, dvs. vi började med att läsa EL A som 

följdes upp av EL B osv. Andra kurser har inte liknande uppföljande kurser utan 

består endast av en kurs som sedan avslutas, som t ex sjukvård. Vi som har gjort 

det här arbetet ska snart ta examen och ska sedan ut i arbetslivet. Vi är övertygade 

om att vi på ett eller annat sätt kommer att ha nytta av i princip allting som 

studerats under denna utbildning. Eftersom utbildningen stäcker sig över fyra år så 

kan en del saker lätt falla i glömska. Av den anledningen anser vi att det skulle 

vara nödvändigt att göra en summering av den teoretiska delen av 

sjöingenjörsutbildningen för att studenter ska kunna repetera och förnya gamla 

kunskaper.  
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Att vi har valt att göra denna summering i form av ett brädspel beror på att vi ville 

undersöka om det kan vara en bra studiemetod för repetition och reflektion. Innan 

detta arbete påbörjades var vår åsikt att man kan till viss del kan lära sig ett ämne 

genom att göra frågekort med korta frågor och svar som man sedan repeterar flera 

gånger.  

Som tidigare sagts så ser vi inte att det finns någon teoretisk summering av 

sjöingenjörsutbildningen, men vi anser att det finns ett behov av det. Vårt intresse 

har inte varit att ifrågasätta kursplanen genom att försöka arbeta fram ytterligare 

en kurs som skulle fungera som en sammanfattning av vår utbildning. Vi vill 

istället på ett annorlunda sätt kunna tillhandahålla en repetition av de flesta kurser 

som vi har genomgått i sjöingenjörsprogrammet, i form av ett brädspelspel. 

 

1.6 Komplikation 

Det färdiga spelet innehåller ett visst antal frågor och lika många svar. 

Insamlingen av dessa har gjorts enbart från den kurslitteratur som har ingått i de 

kurser som ingår i sjöingenjörsutbildningen. Det är den enda litteratur som har 

använts för att göra dessa frågor. I de flesta kurser som ingår i 

sjöingenjörsutbildningen så finns det mer eller mindre studiematerial på 

sjöfartshögskolans webbsida. Detta material kan vara sådan information som inte 

finns med i läroböckerna. För att kunna ge en ordentlig och korrekt hänvisning av 

svaret på spelkorten så gjordes valet att inte inkludera den informationen som 

eventuellt skulle finnas på skolans kurswebbsida.  

Urskiljningen av vad som ansågs vara viktig information att inkludera som frågor 

baserades på: 

 Författarnas egna erfarenheter 

 Vad lärare i berörda ämnen ansåg var viktigast 
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 Vad sjöfartsskolan har som krav för vad studenten ska kunna/klara av 

efter genomgången kurs. Informationen i kursplanen
3
 

Vid undersökning om vad lärarna ansåg var viktigast information att inkludera, så 

ombads de att välja ut fem olika avsnitt som de tyckte var viktigast i kursen. De 

fick även sätta ett slags betyg på vad de ansåg om att använda ett brädspelspel för 

att lära sig det berörda ämnet. 

 

1.6.1 Pedagogisk utformning av frågor? 

Eftersom spelet främst är riktat till studenter som redan har genomgått de flesta 

kurserna ansågs det inte finnas något behov av att lägga någon större vikt i att 

utforma frågorna på ett speciellt pedagogiskt sätt då studenterna tidigare har haft 

tillgång till lärarledda föreläsningar och ibland laborationer, seminarier med mera, 

i alla de berörda ämnen som inkluderats i spelet.  

 

1.7 Lösning   

För att kunna får ett svar på den huvudfråga som ställs i detta arbete, ”kan ett 

brädspel fungera som ett bra komplement till den övriga undervisningen?”, så 

måste man ta vissa saker i beaktande först. Det färdiga spelet har utvärderats av 

sjöingenjörsstudenter. De svar som studenterna har lämnat har varit till hjälp för 

att försöka finna ett svar på huvudfrågan. Det ska tas hänsyn till att de 

bedömningar som gjordes vid utvärderingen var av försökspersonerna högst 

personliga åsikter. De representerade sig själva i egenskap av sjöingenjörsstudent 

som snart ska ta examen. Med det menas att de inte tog hänsyn till vad som kunde 

tänkas vara den generella uppfattningen för sjöingenjörsstudenter angående spelet, 

utan endast hur de själva upplevde spelet som ett komplement till undervisningen. 

                                                           
3
 Anger vad varje enskild student ska kunna efter avklarad kurs (se även ordlista)  
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Från det resultat som utvärderingen gav gick det inte att säga om det är eller inte 

är ett bra komplement till den övriga undervisningen. Svaret hamnade 

”mittemellan” på den punkten, när frågan ställdes till studenter.  

Ser man vidare på det fysiska innehållet i spelet i form av frågekort, så kan 

studenter med hjälp av dessa praktisera överinlärning i flera olika ämnen. 

Vid utvärderingen kunde det urskiljas att studenter ansåg att spelet kunde ge en 

relativt bra översiktlig bild av sjöingenjörsutbildningens teoretiska innehåll.  

I utvärderingen har det uppmärksammats att under spelandets gång förekom det 

flera diskussioner kring frågorna och svaren på frågekorten. Det tror vi är till en 

stor fördel för studenter, då det kan ges en möjlighet för dem att i grupp resonera 

sig till nya kunskaper genom diskussionen. Det ska även nämnas att detta endast 

är en teori som i detta arbete inte är vetenskapligt förankrat, utan endast en 

uppmärksammad biprodukt vid utvärderingen.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Tidigare studier 

Om det fanns en specifik metod att lära sig olika saker på som garanterat var 

bättre än alla andra, så skulle den förmodligen tillämpas framför alla andra.  Det 

finns många olika didaktiska modeller som är utarbetade för att elever/studenter 

ska kunna ta till sig kunskap på olika sätt. Det kan till exempel vara 

problembaserat lärande, PBL, eller endast en lärare som förmedlar sina kunskaper 

till studenter vid en föreläsning. 

Listan kan göras lång på olika undervisnings och lärandemetoder. Men vilken kan 

då vara den bästa och mest effektiva undervisningsmetoden? Enligt Bransford 

m.fl. så finns det ingen metod som generellt är bäst (Pettersen 2008). 

I detta arbete har det inte strävats efter att göra ett spel som ska kunna spelas av 

vem som helst, oavsett vad personen har för utbildning. Spelet är direkt riktat till 

sjöingenjörsstudenter. Troligtvis därför, så har det inte funnits mycket information 

att tillgå angående ämnet, om ett brädspel kan fungera som bra ett komplement till 

den teoretiska delen av sjöingenjörsutbildningen.  

 Dessvärre så verkar det inte finnas mycket publicerad litteratur som vi har kunnat 

använda oss av för att göra ett avstamp från en eller flera forskningssynpunkter 

rörande det specifika ämne som vi har valt att studera. Det finns litteratur som 

generellt är kopplat till ämnet genom att det belyser vikten av att ge en varierad 

undervisning, så att studenter ges möjlighet att elaborera och organisera 

kunskaper på studentens eget sätt. Det finns forskning angående spel som en del 

av undervisningen, med då handlar det främst om dataspel som är framtagna 

speciellt för undervisning (skolverket 2010-02-07). Målgrupperna för dessa spel 

skiljer sig oftast väsentligt från den målgrupp vi riktat vårt arbete till. Vi anser inte 

att det är rätt att dra paralleller till vårt arbete, med att utforma ett brädspelspel för 

sjöingenjörsstudenter, och ett arbete där syftet till exempel kan vara att genom ett 

dataspel lära barn att läsa eller räkna. Vi har tagit avstånd från studier rörande 

dataspel främst därför att vi anser att när man använder sig av dataspel är det en så 
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pass individuell insats av personen som spelar, vilket ofta inte ger någon social 

gemenskap kommunikation och aktivitet på samma sätt som när flera personer 

tillsammans sitter och spelar ett sällskapsspel, vilket eftersträvas med detta arbete. 

Vår teori har varit att det spel som vi konstruerat skall fungera som ett bra 

komplement till den övriga undervisningen som bedrivs på skolan. För att kunna 

driva denna teori framåt så har det varit tvunget att undersöka varför just ett 

brädspel skulle kunna vara bra för att repetera kunskaper. Vår teori som nämnd 

tidigare, bygger på en studiemetod som går ut på att man genom repetition lär in 

saker för att vid ett senare tillfälle ska kunna ”plocka fram” de kunskaperna ur 

huvudet när det behövs, till exempel vid tentamen.  

Ämnet repetition och ”rutiniserad” undervisning tas upp i Roar C. Pettersens bok, 

Kvalitetslärande i högre utbildning. Där hävdas det av forskarna Jank, W. och 

Meyer, H. att ”det tycks råda en allmän skepsis och ambivalens när det gäller undervisning 

som repeterande och rutiniserande verksamhet. Även rutin och upprepning spelar en central roll i 

både lärarens och studentens vardag, men trots det så är dessa fenomen sparsamt behandlade 

inom didaktisk litteratur”(Pettersen 2008). Rutin och reflektion anser Frank och 

Meyer vara två sidor av samma sak som bildar ett hänvisningsförhållande, vilket 

bör lyftas fram som didaktiska moment. 

 

2.2 Repetition och överinlärning 

Tekniker för att lära in kunskap som sedan ”stannar” i huvudet, och som sedan 

kan plockas fram vid önskat tillfälle finns det förmodligen väldigt många 

versioner av. Som tidigare nämnts så finns det inte vetenskapligt belagt att någon 

studieteknik skulle vara den bästa. En forskare vid namn Ebbinghaus genomförde 

ett forskningsprojekt som gick ut på att personer fick repetera meningslösa 

bokstavskombinationer (Pettersen 2008). Kombinationerna bestod av en 

konsonant följd av en vokal och sedan en konsonat igen. Vissa av dessa personer 

fick repetera och överinlära dessa bokstavskombinationer. Med överinlärning 

menas att de repeterade det kombinationer som de redan kunde återge felfritt. 

Resultatet av projektet blev att skillnaden mellan överinlärning genom repetition 
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och att inte repetera, var att de som hade repeterat och överinlärt kunde återge 

korrekt svar lång tid efteråt. 

En tanke som vi har haft när vi har tittat på lärandeaspekten vid utarbetande av 

detta spel är att det inte behöver spelas i anknytning till skolans miljö. Med det 

menar vi att det för lärandet kan vara bättre att vid spelandet uppleva en annan 

omgivning. Studenter kan till exempel välja en plats att spela på som inte 

påminner om skola, stress och sådant som studenterna kan uppleva som störande 

och blockerande moment vid intagande av information.   

 

2.3 Matematikspelet 

I ett arbete som har studerats gjordes det en liknande studie, med där handlade det 

om att göra ett brädspel för första års elever i gymnasiet. Det spelet handlade 

endast om matematik kurs A (Högskolan i Malmö). Syftet med det arbetet hade 

sin bakgrund i att undervisningen i matematik på den nivån ansågs vara 

enkelspårig och i vissa fall tråkig. Med denna studie ville de undersöka om de 

kunde få elever att intressera sig mer för matematik genom att låta de spela ett 

sällskapsspel som endast handlade om ämnet matematik. Spelkonceptet var av 

frågesportstyp, dvs. det krävdes inte några matematiska beräkningar för att 

komma fram till korrekt svar. I studien gav både lärare och elever sina åsikter om 

vad den ansåg om spelet som ett komplement till den övriga undervisningen. 

Resultatet av studien visade att majoriteten av de elever som fick spela spelet 

ställde sig positiva till det spelet som en del av undervisningen. Majoriteten av 

matematiklärarna ställde sig även de positiva till att ett det spelet skulle kunna 

vara ett bra komplement till matematikundervisningen i gymnasieskolan 

Med ovanstående forskningsresultat anser vi kunna stärka vår egen teori om att, 

genom att spela ett brädspel med frågor tagna ur kurslitteratur, kunna vara en bra 

studiemetod, som ett komplement, för att repetera och i viss mån lära in den 

teoretiska delen av sjöingenjörsutbildningen. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Precisering av undersökningsproblemet 

Med detta arbete har avsikten främst varit att undersöka om ett brädspel kan vara 

ett bra komplement vid sidan av den övriga undervisningen för 

sjöingenjörsprogrammet på Kalmar Sjöfartshögskola. Eftersom detta arbete är en 

kvalitativ undersökning där det främst eftersträvas att få ett svar på huvudfrågan, 

så är det svårt att se om det är möjligt att få ett ja- eller nej-svar som kan anses 

vara en generell uppfattning av studenter. Vi anser att vi inte kan få ett konkret 

svar då hänsyn tas till det tidigare påståendet om att väl fungerade studietekniker 

är individuella. 

Utgångspunkten har varit att inkludera så många ämnen som ansågs vara praktiskt 

möjligt att få med i som kategorier i spelet. Anledningen till att det inte har gjorts 

ett spel som bara berör ett eller några få specifika ämnen är för att undersöka om 

det går att ge en översiktlig bild av det teoretiska innehållet i 

sjöingenjörsutbildningen. 

För att kunna få något svar på ovanstående frågor så är en värdering av innehållet 

i och den totala bilden av spelet nödvändig. Sjöingenjörstudenter som går det sista 

året på Kalmar Sjöfartshögskola får då, genom att svara på frågor i ett formulär, 

ge sin bedömning av det färdiga brädspelet och dess innehåll och deras åsikt om 

vad de anser om spelet som studiemetod. 

 

3.2 Val av litteratur 

Med spelet, som ligger till grund för detta arbete, är att avsikten främst att 

sjöingenjörsstudenter ska kunna få en möjlighet att repetera det som de har lärt sig 

under utbildningen. Stor vikt har lagts på att svaren till frågorna i spelet ska vara 

korrekta. Litteraturen som har använts till frågekort är studentlitteratur som till 

berörd kurs har rekommenderats av Kalmar Sjöfartshögskola. I de olika ämnen 

som ingår i spelet finns det olika mängd av böcker och kompendier. För att få en 
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så stor bredd på fakta som möjligt har all tillgänglig tryckt litteratur i berörda 

kurser använts. Författarnas åsikt är att det inte funnits någon anledning att 

betvivla den fakta som står i böcker och kompendier eftersom det är den tryckta 

litteraturen som är rekommenderad till kurserna på en högskoleutbildning, och bör 

inte kunna ifrågasättas. 

 

3.3 Vilka ämnen ingår i spelet? 

Den större delen av innehållet i brädspelet består av frågekort med tillhörande 

svar och hänvisning till svaret, på vart och ett av alla frågekort. Dessa frågor är 

formulerade med stöd av fakta från den kurslitteratur som var aktuell för studenter 

som påbörjade sin utbildning höstterminen 2006. Antalet teoretiska ämnen som 

ansågs vara teoretiskt möjligt att inkludera i spelet var 37 stycken. Vissa ämnen 

som ingår i sjöingenjörsutbildningen har exkluderat. Detta på grund av följande 

orsaker: 

1)  Problematiskt att utforma en fråga och ett svar på ett så relativt litet 

utrymme som spelkortet utgör. 

2)  I vissa ämnen fanns det ingen litteratur att tillgå. 

3)  Några av de ämnen som ingår i utbildningen har ännu inte tenterats. 

Kunskapen i ämnet anses inte vara tillräcklig för att bedömning om en 

ämnesfråga är relevant eller inte.  

Med hänsyn tagen till ovanstående punkter blev resultatet att följande ämnen 

exkluderades. De ämnen som exkluderades var: 

1. Mekanik 

2. Hållfasthetslära 

3. Gasturbiner 

4. Kompressorer 

5. Sjöfartsekonomi 

6. Försäkringsrätt 

7. Arbetsrätt 
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8. Ritteknik 

9. Framdrift 

 

3.4 Specifik anledning till exkludering av ämne 

Mekaniken och hållfasthetsläran valdes bort därför att de ansågs bli alldeles för 

problematiskt och tidskrävande att utforma frågor som skulle kunna rymmas inom 

den begränsade ram som spelkortet utgör. Inom dessa båda ämnen krävs det ofta 

att mer eller mindre avancerade beräkningar utförs. Avancerade matematiska 

uträkningar var något det från början togs avstånd ifrån.  

Gasturbiner och kompressorteknik är två delkurser i en gemensam kurs. Denna 

kurs genomgicks efter det att frågekorten skrevs. Därför valdes att exkludera 

dessa ämnen eftersom författarna vid det tillfället hade begränsad kunskap inom 

området och ansåg inte kunna avgöra vad som var relevant information att 

inkludera i form av frågor i spelet. Detsamma gäller för sjöfartsekonomi. 

I försäkringsrättens fall så låg det en alldeles för stor problematik i att få något 

sammanhang i texten vid utformning av frågor, för att personen som ska läsa dem 

får en helhetsbild. Detsamma gällde för arbetsrätten. 

När beslutet om att exkludera ämnet ritteknik, så baserade uteslutandet i samråd 

med lärare i det berörda ämnet, på att det liksom i mekanik och hållfasthetslära 

skulle bli alldeles för problematiskt att utforma relevanta frågor med så pass 

begränsade tecken. 

Övriga ämnen i ovanstående lista exkluderades därför att det i kursen inte fanns 

någon litteratur i tryckt bok- eller kompendie- form att tillgå.  

 

3.5 Källhänvisning av svar 

Vid utformningen av spelet fastslogs det tidigt att svaren måste ha en 

källhänvisning. Orsaken till det är att om en spelare tvivlar på att svaret är korrekt, 

så kan spelaren eller spelarna, slå upp svaret i aktuell tryckt bok eller 
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kompendium. En annan orsak är att om en spelare intresserar sig för det berörda 

ämnet som frågan och svaret innehåller så kan han eller hon enkelt leta upp svaret 

och lära sig mer om saken. 

Källhänvisningen finns på spelkorten i form av kursiv text precis under svaret. I 

hänvisningen står titel eller deltitel på bokens eller kompendiets namn. Angiven 

titel kan med största sannolikhet inte missförstås för den spelare som någon gång 

har använt sig av litteraturen. Då avsikten är att göra det så enkelt som möjligt att 

leta upp ett eller flera av de ämnen som en spelare har intresse av att se 

noggrannare på så följer även en litteraturlista med spelet som hänvisar boktiteln 

på kortet till fullständig titel på lista. Anledningen till att inte alla bok- och 

kompendie- titlars fullständiga namn finns på spelkortet är på grund av det bara 

får plats ett begränsat antal tecken på spelkortet. 

 

3.6 Balans av storlek på ämneskategorier 

Storleken på kurserna i sjöingenjörsutbildningen, (alltså antal högskolepoäng som 

studenten erhåller efter avklarad kurs), varierar relativt stort. En kurs som ger 5 

högskolepoäng behöver inte vara svårare att klara av att få godkänt betyg i, än en 

kurs som bara ger 2 högskolepoäng. Det är enligt oss högst individuellt hur 

mycket den enskilde studenten behöver engagera sig i ämnet för att klara av att 

skriva minst godkänt på tentamen i en kurs. Med den anledningen har det inte 

funnits någon anledning att ta hänsyn till att göra antalet frågor i var 

ämneskategori i proportion till den högskolepoängbaserade storleken på kursen. 

Istället har mängden frågor främst baserats på hur mycket teoretiskt material som 

har funnits tillgänglig för varje kurs, och hur stor del av kursen som är teoretisk. 

Med teoretisk menas att det inte förekommer matematiska uträkningar eller 

praktiska moment. 

I vissa ämnen har det varit mycket lättare att utforma frågor enligt den mall som 

har använts till att göra frågekorten, i andra är det mer problematiskt. I spelet så 

var begränsningen från början 1000 frågekort, antalet frågekort har överskridigt 

den gränsen med ca 200 frågekort. 



 
 

18 
 

För att minimera risken för irritationsmoment vid spelande på grund av dålig 

formulering av frågor eller tvetydiga svar, gjordes vid utvärderingen även en 

kontroll av korten av de personer som medverkade. Dessa personer ansågs äga de 

kunskaper som krävdes för att bedöma om frågor och svar var korrekta. Vid 

utvärderingen sorterades överskottet på frågekort bort så att det totala antalet till 

slut blev 1000 stycken. Det gjorde att bara de bästa frågekorten blev kvar i det helt 

färdiga brädspelet 

 

3.7 Undantag för strikt källhänvisning för svar på frågekort 

Då syftet med spelet är att studenter ska kunna repetera sina kunskaper och även 

lära sig nya saker har hänsyn tagits till att det fortfarande ska vara ett brädspel 

som studenter ska vilja spela, och förhoppningsvis tycker att det är roligt. För att 

föra in en brytning i de teoretiska kategorierna valdes därför att lägga till en 

kategori som vi har valt att kalla ”gör dig förstådd”. Syftet med denna kategori är 

att den som får ett sådant kort ska med tysta gester och rörelser förklara för sina 

medspelare vad det är som personen vill att de andra ska förstå. Följande fraser 

och ord är exempel på vad som ingår i denna kategori. ”Har du en haj-nyckel?”. 

”Starta”. ”Det är fika”. Dessa fraser och ord som ingår i denna kategori kan 

kanske för vissa vara oförståliga, men det kan med stor sannolikhet anses vara 

vedertagna begrepp i ett maskinrum. Då spelet riktar sig till sjöingenjörsstudenter 

så har utgåtts ifrån att de flesta känner till merparten av dessa begrepp som ingår i 

kategorin ”gör dig förstådd”. Anledningarna till att denna kategori valdes att ta 

med, var dels tron om att det blir en mer livfull stämning vid spelandet om 

deltagarna emellanåt får agera kreativt. Den andra anledningen var att det i ett 

maskinrum kan vara väldigt hög volym, och nödvändigheten att göra sig förstådd 

utan att prata kan ibland vara viktig.     
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4 Metod 

4.1 Val av undersökningsmetod 

För att besvara frågorna som ställts i detta arbete har vi använt oss av en kvalitativ 

metod. Eftersom vi inte anser att det går att bevisa eller få ett konkret ja- eller nej- 

svar på våra problemfrågor, så har vi valt att göra undersökningen kvalitativt. Med 

hänsyn tagen till den lite speciella inriktningen på vårt arbete så har vi valt att 

induktivt
4
 utgå ifrån empirin med en pragmatisk

5
 inriktning (Wallén 1996). 

Då sjöingenjörsutbildningen är ett relativt smalt område i det högre 

utbildningsområdet så bedömdes att frågeställningen endast kunde besvaras 

genom att pragmatiskt genomföra studien. I vår frågeställning kan vi bara erhålla 

svar i form av åsikter, det har gjort att vi har valt att utgå induktiv från empirin. 

Exakt liknande studier inom detta specifika ämnesområde, då menas 

sjöingenjörsprogrammet, har inte påträffats. Dock finns det studier som berör 

ämnet repetitionsinlärning och även spel som en alternativ lärandeform.  

Undersökningen är delvis gjord med hjälp av relativt hög grad av standardiserade 

intervjuer(Jan Frost 2007) av lärare och studenter på skolan. Intervjuer med lärare 

gjordes med ett förtryckt formulär vilket innehöll fyra olika frågor. Studenter gavs 

fem olika frågor som de besvarade på ett förtryckt formulär vid en utvärdering av 

spelet. 

 

4.2 Förstudier 

De förstudier som gjorts kan delas upp i två olika delar. Avsikten har varit att göra 

ett brädspel där innehållet helt baseras på den teoretiska delen av 

sjöingenjörsutbildningen. Vi som har gjort arbetet, har genomgått den teoretiska 

delen av utbildningen som är vald att inkluderas i spelet. Det gör att den ena delen 

                                                           
4
 Menas att ”man utgår från datainsamling och ur materialet söker dra mer generella och 

teoretiska slutsatser”. 
5
 Använda kunskapen i forskningsredskap som inte finns tillgängliga utan måste skapas.  
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av våra förstudier är den delen av sjöingenjörsutbildningen som vi har genomgått. 

Den andra delen av förstudien är vår erfarenhet av att spela brädspel av olika slag.  

 

4.3 Produktion av spel 

4.3.1 Utformning av spel  

Det första som bestämdes var vilka ämnen som skulle inkluderas i spelet. Hänsyn 

togs då till om det var praktiskt möjligt att göra förståliga frågor på den 

begränsade yta som korten utgör, med ett begränsat antal bokstäver och siffror. 

När det var fastställt vilka ämnen som skulle inkluderas så utarbetades ett 

formulär som skulle ingå i en intervju med lärare i dessa ämnen. På detta formulär 

ställdes fyra stycken frågor. Dessa var följande: 

 Hur pass bra inlärningsmetod anser du att detta kan vara på en 

skala från 1 till 10 där 10 är högst och 1 är lägst? 

 Vilka fem delar av det ämne som du undervisar anser du är 

viktigast?  

 Vilka sidor i vilken kurslitteratur är aktuell? 

 Kan du tänka dig att medverka i en utvärdering av spelet? 

Svaren noterades skriftligt i vart och ett av samtliga ämnen. 

Vid utvärdering av spelet fick studenter först spela brädspelet och sedan svara på 

följande frågor: 

 Om du ser detta spel som ett komplement till undervisningen på skolan. 

Hur pass bra studiemetod anser du att detta spel är? 

Sätt betyg på en skala från 1 till 10 där 1 är dålig och tio är väldigt bra. 

 

 Hur pass bra anser du att frågorna och svaren på frågekorten var 

utformade? 

Ge betyg enligt ovanstående skala. 
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 Om du skulle repetera den teoretiska delen av din utbildning hur pass bra 

tror du då att det här spelet skulle vara för att repetera?  

Ge betyg enligt ovanstående skala. 

 

 Ämneskategorierna i detta spel är tagna ur sjöingenjörsutbildningen. Hur 

pass bra översiktlig bild av det teoretiska innehållet i kurserna tycker du att 

spelet ger?  

Ge betyg enligt ovanstående 

  

 Om du fick lägga till en frågekategori, vilken av följande skulle du då helst 

vilja lägga till? 

1. Avancerad matematisk problemlösning 

2. Identifiering av maskindelar från bilder av olika maskiner 

3. Felsökning i olika elektriska, hydrauliska och maskintekniska scheman 

4. Rita bilder av olika maskindelar som medtävlande ska gissa vad det är 

(Likt Pictionary) 

 

4.3.2 Frågekortens utformning 

Ett av de största problemen som uppkom i påbörjandet av brädspelet var hur 

utformningen på korten skulle se ut. För att hålla nere produktionskostnaden av 

brädspelet så valdes till slut att skriva frågorna i Microsoft Word®. Då avsikten 

var att tillgängligheten för den som vill spela spelet ska vara så stor som möjligt, 

så ansågs detta vara det bästa alternativet eftersom alla som studerar på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar har till gång till dator, skrivare och aktuellt program. 

Ur pedagogisk synvinkel så var åsikten att den bästa layouten på frågekorten 

skulle vara att frågan var på framsidan av kortet och svaret skulle vara på 

baksidan. Vår uppfattning är att den som läser frågan även kan ”testa” sig själv, 

utan att direkt se svaret. På grund av tekniska problem blev det ändå tvunget att 

låta svaret stå på samma sida som frågan på spelkortet.  
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Med tekniska problem menas följande: Frågorna är skriva i ett A4-format i 

Ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word®. För att kunna dela in en sida i 

olika ”kort” så infogades 16 stycken textrutor. I varje textruta skrivs en fråga och 

ett svar. Det gör att på varje A4-sida så ryms det 16 stycken frågor och svar i klart 

avgränsande ramar. Frågorna är indelade i olika ”Wordfiler”, sorterade efter 

ämneskategori, det finns lika stort antal ”Wordfiler” som det finns 

ämneskategorier i spelet. I de flesta ämnen finns det fler än bara en A4-sida med 

frågor. Tanken är att den eller de personer som ämnar bruka spelet, ska skriva ut 

varje dokument var för sig och sedan klippa ut frågorna själv. 

De tekniska problemen bestod i huvudsak av att de skrivare som vi använt oss av 

inte har kunnat göra exakt likadana utskrifter av alla dokument. Det har gjort att 

texten på korten har förskjutits och storleken på de olika korten har varierat. Med 

risk för att det kan skapa irritationsproblem i form av att viss text riskerar att 

försvinna för de som skulle välja att använda spelet har det istället valts att skriva 

fråga och svar på samma sida på kortet så att all text som ska stå på frågekortet, 

med säkerhet kommer med. 

 

4.3.3 Utformning av frågor 

Då all data är hämtad ur facklitteratur uppkom en svårighet i att göra ett brädspel 

med frågesportsinriktning som skulle vara både roligt, stimulerande och 

kunskapsgivande. Eftersom facklitteratur av vissa ibland kan anses vara lite tråkig 

att läsa så lades vikt i att försöka utforma frågorna så att det inte bara blev ett citat 

med information som var direkt taget ur en bok. Då många frågor är väldigt 

specifika i sin ämneskategori så uppstår problemet att frågan kan bli för svår att 

förstå, och svara rätt på om personen inte för tillfället är speciellt insatt i ämnet,    

t ex genom att personen för tillfället läser kursen. Till sådana frågor gjordes då en 

flervalsfråga, dvs. att den som ska svara på frågan får flera alternativ att välja 

emellan, där ett eller flera av alternativen är korrekt svar. Till vissa frågor ställs 

det en fråga om påståendet på frågekortet är sant eller falskt. De frågorna kan 
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anses vara av lite svårare karaktär, därför ges en svarande 50 % chans att svara 

antingen rätt eller fel. 

När arbetet påbörjades med spelet så gjordes bedömningen att det måste finnas ett 

visst antal frågor där svaret är mer eller mindre uppenbart. Författarnas 

uppfattning var att om de som väljer att spela bara får svåra frågor som de inte kan 

svara rätt på, så kan bristen på framgång göra att de tröttnar och inte vill fortsätta 

spela. 

 

4.3.4 Kategorier 

De ämnen som är inkluderade som ämneskategorier i spelet är bifogade i bilaga 

A. Ämnen som har valts att exkluderas finns angivet i kapitel 4.2. 

 

4.3.5 Illustrationsfrågorna ”gör dig förstådd” 

Eftersom detta spel bygger på sjöingenjörsutbildningen så är det högst troligt att 

de flesta som skulle kunna vara intresserade av att spela brädspelet, även är 

intresserade av att jobba i ett maskinrum på ett fartyg. I ett maskinrum är det i 

princip alltid väldigt mycket oväsen, det gör att det kan vara svårt att höra vad 

man säger till varandra. Av den anledningen har valts att göra ytterligare en 

kategori med frågekort, denna kategori skiljer sig väsentligt från de övriga 

kategorierna, den kallas ”gör dig förstådd”. I denna kategori får en person i 

uppgift att med tysta gester och rörelser illustrera uttryck som är mer eller mindre 

brukliga i ett maskinrum. Dessa gester är välkända uttryck eller ord för de flesta 

som har jobbat i ett maskinrum på ett fartyg. Det kan till exempel vara:” Får jag 

låna din hajnyckel?” Ett annat exempel: ”Det är fika!” Ett ord som ska illustreras 

är, ”separator”, ”kolv” eller ”svarv”. Dessa uttryck och ord kan med stor 

sannolikhet verka förbryllande för folk som inte har arbetat i ett maskinrum 

eftersom en del av uttrycken är en typ av slangspråk. Då spelet är riktat till de som 

har för avsikt att jobba i ett maskinrum så har det inte tagits någon hänsyn till om 

det verkar konstigt för utomstående. 
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Som tidigare nämnts så är det väldigt mycket buller i ett maskinrum och det kan 

vara svårt att göra sig hör, man måste då ibland använda sig av kroppsspråk för att 

göra sig förstådd. Det är en av anledningarna till varför det har valts att ta med 

denna kategori. Den andra anledningen är att författarna ansåg att det skulle finnas 

en brytning i den teoretiska utfrågningen. Med det menas att det är möjligt att det 

kan bli lite för enformigt om spelarna bara ska ställa, och svara på, teoretiska 

frågor från frågekorten. Det var även viktigt att spelarna ska tycka att det ska vara 

roligt att spela. Kategorin ”gör dig förstådd” hoppas kunna ge ett upplivande 

inslag i spelandet. 

 

4.4 Insamling av data 

Detta arbete bygger till stor del på korta frågor, och svar på frågorna. Vid 

utformningen av frågorna så skulle risken för att det ska kunna bli tveksamheter 

om svaret på spelkortet är korrekt eller inte, minimeras. Därför valdes att hämta 

all information till frågorna från gällande kurslitteratur i de berörda ämnen som 

har valts ut att inkluderas i spelet. Den litteratur som har använts är de böcker och 

kompendier som ingått i den utbildning sjöingenjörsstudenter genomgått, som 

påbörjade sin utbildning höstterminen 2006. Eftersom kurslitteraturen ibland 

uppdateras i de olika kurserna så överensstämmer inte den litteratur som har valts 

att inkluderas, överens med aktuell litteratur 2010. Betydelsen av att det kan vara 

en annan bok eller kompendium som i nuläget kan vara aktuell för berört ämne 

tror vi är minimal eftersom kurserna och kursplanerna fortfarande ser i princip 

likadana ut. 

I sjöingenjörsutbildningen ingår det fler kurser än de som har valts att ingå som 

ämneskategorier i spelet. Anledningen till det är att i vissa kurser så finns det 

ingen formell tryckt litteratur. Då det på varje frågekort även står med en 

källhänvisning till svaret där både boken och sidan i boken anges så gjordes 

bedömningen att det var nödvändigt att bara hämta fakta från tryckta böcker eller 

kompendier. 
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4.4.1 Insamlingsmetod 

Begränsningen av frågekort till spelet har beslutats vara 1000 frågekort. De är 

hämtade ur hela det utbudet av kurslitteratur som har använts. Eftersom det är fullt 

möjligt att utarbeta många fler frågor än det antalet så blev det tvunget att följa 

vissa riktlinjer. Dessa riktlinjer var baserade på följande:  

 Intervju med lärare i berörda ämnen. Lärarna ombads att nämna max fem 

avsnitt av kursen som de ansåg var viktigast 

 Kursplanen för kursen på Sjöfartshögskolans internwebbsida. Där finns 

information om vad studenten ska kunna/klara av efter avslutad kurs 

 Våra egna erfarenheter av kurserna. Vad vi själva anser vara värt att 

inkludera, till stor del baserat på vad som krävs för att klara tentamen i de 

olika ämnena. 

  

Med detta arbete ges det även möjlighet att undersöka vad lärarna anser om denna 

inlärningsmetod där studenter spelar ett brädspel för att ta till sig information. Vid 

samma tillfälle som lärare tillfrågades om vad de tyckte var de viktigaste delarna i 

de olika kurserna, så ombads de även att sätta betyg på vad de tyckte om att 

använda ett spel som inlärningsmetod. De fick välja en siffra mellan 1 och 10, där 

1 betydde att de ansåg att det var en dålig metod och 10 betydde att de ansåg att 

det var en väldigt bra metod. När dessa intervjuer gjordes så gjordes även klart att 

det som sades var anonymt till den grad att vi inte angav någons namn. 

Anonymiteten hoppades kunna bidra med att vi kunde få ett mer ärligt och 

spontant svar. 

 

4.5 Datas kvalitet 

4.5.1 Insamling av data till frågekort från litteratur 

Att göra en grundlig analys av de fakta som är hämtad från den kurslitteratur som 

använts för att göra frågekorten har bedömts inte vara nödvändig. Eftersom 
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sjöingenjörsutbildningen bedrivs på högskolenivå, en utbildning där den 

teoretiska delen till stor del är av naturvetenskaplig inriktning så har det inte 

funnits någon anledning att betvivla om informationen stämmer. Därmed har 

förutsatts att alla svar som ges på frågekorten i spelet är vetenskapligt korrekta, 

utan att behöva ifrågasättas. För kontroll av att svaret inte skulle vara tvetydigt så 

ombads de personer som utvärderade spelet att vara extra uppmärksamma på 

frågekort som de ansåg var en antigen tvivelaktig fråga eller ett tvivelaktigt svar. 

Ett sådant kort sorterades direkt bort, eller omformulerades. 

 

4.5.2 Insamling av information för ämneskategorier 

Vid insamlandet av information angående vad lärare anser om att använda ett 

brädspel som inlärningsmetod så har vi personligen ställt samma frågor till var 

och en i relativt hög standardiserad intervjuform (Frost 2007). Risken för att de 

svar som erhållits skulle kunna misstolkas anses vara minimal därför att det har 

ställts väldigt precisa frågor och krävts precisa svar. Risken för att lärarna skulle 

misstolka frågorna som ställdes till dem är även den minimal, eftersom det på 

plats vid intervjun fanns möjlighet att ytterligare precisera om det eventuellt 

skulle uppstå förvirring angående frågorna som ställdes. Den information som 

lärare gav angående de viktigaste delarna av de olika kursera, har även varit 

möjlig att jämföra med kursplanen på sjöfartshögskolans webbsida. 

 

4.5.2.1 Lärares uppfattning om spelkonceptet 

Då ett förtryckt formulär användes som utgångspunkt vid intervju av lärarna så 

har det varit möjligt att statistiskt se den generella uppfattningen av lärarnas 

åsikter. Detta resultat anser vi inte ge en fullt rättvisande bild eftersom frågan som 

ställdes till den enskilde läraren var, om de trodde att det skulle vara en bra 

studiemetod för det specifika ämne som läraren undervisade i. De exakta frågor 

som ställdes till lärarna anges i början av detta kapitel. De mest intressanta 

frågorna för att undersöka problemställningen i detta arbete var betygsättningen 
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av vad de ansåg om spelidén som undervisningskoncept, och om de kunde tänka 

sig att medverka i en utvärdering av det färdiga brädspelet. Svaren på dessa två 

frågor har givigt en indikation om deras generella uppfattning. 

 

4.5.3 Studenters åsikter 

Eftersom spelet är riktat till studenter, så var deras bedömning av både frågor, 

svar och upplevelsen av spelet väldigt viktig att få svar på. Vid tillfället för 

utvärderingen var författarna själva närvarande. Därför valdes att använda ett 

formulär som de utvärderande personerna, efter att ha spelat spelet fick fylla i 

anonymt. Eftersom vi personligen kände alla personer som var med vid 

utvärderingen så har uppfattningen varit att: genom att låta personerna svara 

anonymt skulle göra att spontaniteten och sanningshalten i svaret skulle bli större 

och därmed skulle undersökningen av vad de verkligen tyckte, bli mer korrekt. 

De frågor som ställdes till studenterna vid utvärderingen var följande: 

 Om du ser detta spel som ett komplement till undervisningen på skolan. 

Hur pass bra studiemetod anser du att detta spel är?  

Sätt betyg på en skala från 1 till 10 där 1 är dålig och tio är väldigt bra. 

 

 Hur pass bra anser du att frågorna och svaren på frågekorten var 

utformade?  

Ge betyg enligt ovanstående skala. 

 

 

 Om du skulle repetera den teoretiska delen av din utbildning hur pass bra 

tror du då att det här spelet skulle vara för att repetera?  

Ge betyg enligt ovanstående skala. 
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 Ämneskategorierna i detta spel är tagna ur sjöingenjörsutbildningen. Hur 

pass bra översiktlig bild av det teoretiska innehållet i kurserna tycker du att 

spelet ger?  

Ge betyg enligt ovanstående  

 

 Om du fick lägga till en frågekategori, vilken av följande skulle du då helst 

vilja lägga till? 

1. Avancerad matematisk problemlösning 

2. Identifiering av maskindelar från bilder av olika maskiner 

3. Felsökning i olika elektriska, hydrauliska och maskintekniska 

scheman 

4. Rita bilder av olika maskindelar som medtävlande ska gissa vad det 

är. (liknande Pictionary) 

 

Den sista frågan i formuläret ställdes därför att författarna ville se om personerna 

tyckte att det fattades något i spelet. För att få en indikation på vad i det fallet var 

som skulle kunna fattas för att göra spelet till en bättre upplevelse, så gavs 

exempel på kategorier som skiljer sig väsentligt från varandra men de faller alla 

under sjöingenjörsprogrammets teoretiska del.  

 

4.6 Inre validitet 

Vi som har valt att göra denna undersökning har givetvis tidigare erfarenhet av att 

främst spela brädspel och frågesportsspel av flera olika slag. Vi har även 

erfarenhet av utarbetande av en typ av studieteknik som grundar sig i repetition 

och överinlärning. Genom att kombinera dessa två olika fenomen så har vi fått 

uppfattningen att ett brädspel av den typ som vi har utarbetat är speciellt bra i 

lärandesyfte för att ta till sig information i olika ämnen. Då vi är övertygade om 

lärandet blir mer effektivt om det ges en variation i studiemiljö och 
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instuderingsteknik så ser vi att ett spelkoncept som vi har gjort kan vara ett 

utmärkt komplement till annan undervisning. 

 

4.6.1 Deltagare 

För att få svar på vår frågeställning så är nödvändigheten av en korrekt 

bedömning av brädspelet essentiell. Valet av deltagare till utvärderingen har gjorts 

med hänsyn tagen till vår frågeställning. Sjöingenjörsstudenter i avgångsklassen 

har därför valts ut eftersom de dels tillhör den grupp som spelet är riktat till, och 

dels därför att de har den kunskap som krävs för att göra en korrekt bedömning av 

brädspelets innehåll. Deras utvärderingar blir ofrånkomligen subjektiva, men 

vikten av att göra en så objektiv personlig bedömning som möjligt, har utförligt 

beskrivits för deltagarna 

 

4.6.2 Bedömningsprocessen 

Innan spelandet påbörjades gavs en kort introduktion om detta arbete till de 

personer som valts ut att delta. Spelarna fick med hjälp av tillhörande 

instruktioner, själva undersöka hur spelet skulle spelas, vad målet var och vilka 

regler som gällde. Vi som har gjort detta arbete var med under hela spelandets 

gång, men endast som observatörer. För att få en så korrekt utvärdering som 

möjligt så valde vi att inte på något sätt delta eller ytterligare förklara regler eller 

spelmetod för spelarna. Detta gjordes därför att man på det sättet skulle kunna 

hitta brister i spelregler och om spelarnas förståelse för hur spelet ska spelas.  

Vid avslutat spelande fick personerna direkt efter svara på de frågor som gavs till 

dem på ett förtryckt formulär (se kapitel 5.5.3). 
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4.7 Yttre validitet 

Den första iden till detta arbete var att göra ett spel som skulle kunna användas av 

studenter under pågående utbildning, färdiga ingenjörer och personer som är 

intresserade av sjöingenjörsutbildningen. Med färdiga ingenjörer menas personer 

som har genomgått utbildning, tagit examen och möjligtvis jobbar som 

fartygsingenjörer. Med personer som är intresserade av sjöingenjörsutbildningen 

menas till exempel elever vid sjömansskolor eller förberedande sjöingenjör.   

Under arbetets gång har det förståtts att, om spelet ska vara riktat till dessa tre 

grupper så skulle det krävas en väsentligt mycket större arbetsinsats för att 

utforma ett brädspel så att alla personerna ur ovan nämnda grupper skulle finna 

det intressant att delta i spelandet.  

Under arbetets gång har ursprungsplanen på vissa mindre väsentliga punkter 

frångåtts. Enligt en kvalitativ forskare är det ofrånkomligt att i kvalitativa studier 

inte ändra och utveckla sin frågeställning (Margot Ely 1993).  

Det som har ändrat inriktning är: 

 Lärarnas utvärdering av spelet har exkluderats 

 Spelet riktar sig i huvudsak till studenter som befinner sig i den senare 

delen av sin sjöingenjörsutbildning 

Anledningen till att lärarnas utvärdering av spelet exkluderades var att författarna 

till detta arbete inte såg någon anledning att lärare skulle utvärdera spelet. 

Eftersom spelet är gjort av studenter, för att studenter ska kunna repetera och 

förhoppningsvis även kunna lära sig kompletterande saker, så ansågs det inte 

finnas någon anledning att få ett utlåtande från lärare. Tanken var från början att 

lärarna skulle bedöma frågorna och svaren på frågekorten så att risken för 

felaktigheter skulle minimeras. Vi bedömer att studenter som snart ska ta 

sjöingenjörsexamen har tillräcklig kunskap för att själva göra den värderingen. 

Vid intervju av lärare har det uppmärksammats att det hos vissa lärare fanns ett 

intresse för att arbetet med detta spel skulle genomföras. Vid intervjun av de olika 

lärarna frågades det om de skulle kunna tänka sig att medverka i en utvärdering av 
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det färdiga brädspelet, vilket skulle innebära att spela brädspelet med andra lärare. 

Alla de tillfrågade svarade ja på den frågan. Då det är föga troligt att detta 

brädspel på något sätt skulle kunna bli en del av undervisningen som bedrivs på 

sjöfartshögskolan, så har lärarna uppfattning av spelet ingen större betydelse. 

Det som för det här arbetet har ansetts vara av största intresse för att få svar på 

frågeställningen är vad studenter anser om spelet. Då hela spelet är utformat för 

att studenter främst ska kunna repetera tidigare inlärd kunskap, så har det varit 

essentiellt att få en så korrekt bild av hur studenters upplevelse av att spela 

brädspelet har varit. Vid denna utvärdering anser vi att vi har kunnat urskilja om 

spelet i sig, alltså detta specifika spel, inte är bra eller om hela spelkonceptet inte 

uppfyller de krav som har ställts. Det som var mest slående vid utvärderingen var 

att det skapades en diskussion kring de flesta av de lite svårare frågorna. Om 

någon inte förstod eller tvivlade på frågan eller svaret på frågekortet så blev det 

många gånger ett resonemang kring ämnet, för att reda ut vad som var korrekt.  

 

4.8 Reabilitet 

De studenter som deltagit i vår undersökning är sjöingenjörsstudenter som går det 

sista året på Kalmar sjöfartshögskola. Dessa personer har representerat sig själva i 

egenskap av sjöingenjörsstudenter. Då de liksom vi, som har gjort detta arbete, 

har genomgått det mesta av utbildningen anser vi att de har kompetensen att 

bedöma kvaliteten på innehållet i spelet och även kunna förstå betydelsen av att 

svara sanningsenligt på de frågor som ställdes till dem. 

 

4.8.1 Tidigare erfarenhet 

Vi som har gjort detta arbete har ingen tidigare betydande erfarenhet av att göra 

veteskapliga undersökningar av detta slag. Vi har heller ingen erfarenhet av att 

göra brädspel i undervisningsform. Basen i spelet består av en del av den 
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teoretiska delen av sjöingenjörsutbildningen, den utbildningen har vi erfarenhet 

av. 

 

4.9 Objektivitet 

När frågorna och svaren har utformats till spelet så har det i bedömningen utgåtts 

ifrån tre olika punkter (se kapitel 5.4.1) att ta hänsyn till för att få med den 

information som anses vara mest relevant för ämneskategorierna. En av dessa 

punkter innebär att vi själva har bedömt, med vår egen erfarenhet av att ha 

genomgått kurserna, vad vi anser är relevant information att använda oss av för att 

utforma frågorna. Om saken ses ur det perspektivet så är materialet till spelet inte 

fullt objektivt. Det ska även nämnas att vi även har utgått ifrån kursplanen och 

lärarnas åsikter om vad de anser vara den viktigaste informationen att inkludera. 

Utvärderingen är gjord av personer som i egenskap av sig själva representerar den 

grupp spelet är riktat till, alltså sjöingenjörsstudenter som går det sista året. Det 

finns en svårighet i att göra en strikt objektiv utvärdering av just detta spel 

eftersom antalet personer som uppfyller kraven för att utvärdera spelet är kraftigt 

begränsat. Eftersom vi personligen känner de flesta av de studenter som kan 

tänkas ingå i utvärderingen så tror vi att det kan orsaka att utvärderingen kan 

vridas åt ett eller annat håll, och därmed blir utvärderingen inte strikt objektiv. Det 

gör även att antalet personer som deltar i utvärderingen enligt oss inte har någon 

betydelse, eftersom det endast är de personliga åsikterna från varje deltagare 

efterfrågas.  
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5 Arbetets resultat 

 

5.1Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer följande att redovisas: 

 Hur brädspelet ser ut, hur det är uppbyggt och vad det innehåller 

 Resultatet av studenternas utvärdering 

 Resultat av intervju av lärarnas åsikter, inklusive diagram 

 Frågeställning kommer att redovisas och punkt för punkt ställas emot 

insamlad data. 

 

5.1.1 Brädspelet 

Spelet, som har döpts till ”lilla maskinistspelet” går ut på att spelare ska svara på 

frågor som är direkt relaterade till den teoretiska delen av 

sjöingenjörsutbildningen på Kalmar Sjöfartshögskola. Bakgrunden på spelplanen 

har Kalmar innerstad som bas, med landmärken som Kalmar slott, studentpuben 

Sjösjukan, Kalmarsalen och ett konstmuseum. Spelarna börjar på Ruta 1 och ska 

sedan gå vidare förbi de olika landmärkena och till slut komma i mål i 

Kalmarsalen som ska symbolisera att studenten tar examen. För att ta sig till 

Kalmarsalen måste spelarna först slå med tärning och förflytta sig. För att få slå 

med tärning så krävs det att spelaren svarar rätt på den fråga som han eller hon får. 

Blir frågan rätt besvarad så får studenten förflytta sig framåt det antal steg som 

tärningen visar och sedan vänta på sin tur igen. Frågorna som spelarna måste 

besvara är av två olika kategorier. Den kategori som till antalet innehåller flest 

frågor är den typ där svaret är hämtat ur kurslitteraturen för aktuellt ämne. En 

annan typ av kategori är verktygsfrågor på engelska. Där får spelaren se en bild av 

ett verktyg som han eller hon ska berätta vad det heter på engelska. Det finns även 

en tredje typ av kategori, som kallas ”gör dig förstådd”.  I denna kategori så ska 

den person som har fått kortet, med tysta gester och rörelser illustrera vad som 
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står på kortet utan att prata. Medspelarna ska då gissa vad den förstnämnde 

försöker säga med sina gester. Lyckas någon komma på vad som står på kortet så 

får den personen, och personen som utförde gesterna direkt gå tre steg framåt.   

Spelet går ut på att den som först kommer i mål vinner spelomgången. De olika 

frågekategorierna är inte ordnade i någon speciell ordning vilket gör att spelare 

kan få frågor om samma ämne flera gånger i rad. Detsamma gäller inte för ”tysta 

gester”. Dessa ska utföras när spelare befinner sig inom begränsade områden på 

spelplanen.  

Frågekorten som ingår i spelet består av papperskort. Det finns en framsida och en 

baksida. På baksidan är det helt blankt och på framsidan står det högst upp vilken 

ämneskategori som frågan berör. Därefter står själva frågan och nedanför den 

texten står svaret tydligt markerat. Till svaret hör även en hänvisning i form av 

kursiv text som står under svarstexten. Denna hänvisning anger från vilken bok 

svaret är hämtat ifrån och även vilken sida i denna bok. Skulle en eller flera 

spelare tvivla på att svaret till frågan som ställts inte är korrekt så kan den eller de 

som tvivlar lätt leta upp informationen i angiven bok eller kompendium. 

Hänvisningen är även tänkt som hjälpmedel för den vill undersöka det specifika 

ämnet ytterligare. 

 

5.2 Utvärdering 

Vi har låtit utvärdera ”den lille maskinisten” av personer som spelet är riktat till, 

alltså sjöingenjörsstudenter som går det sista året på utbildningen. Utvärderingen 

skedde under ett tillfälle där studenter aktivt deltog i spelande och utvärdering. Då 

studenterna spelat klart så fick de skriftligt svara på frågor, bland annat om vad de 

ansåg om att använda spelet för at repetera de kunskaper som de fått under 

sjöingenjörsutbildningen. De frågor som studenterna fick svara på var följande: 

 

 Om du ser detta spel som ett komplement till undervisningen på skolan. 

Hur pass bra studiemetod anser du att detta spel är?  
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Sätt betyg på en skala från 1 till 10 där 1 är dålig och tio är väldigt bra. 

 

 Hur pass bra anser du att frågorna och svaren på frågekorten var 

utformade?  

Ge betyg enligt ovanstående skala. 

 

 

 Om du skulle repetera den teoretiska delen av din utbildning hur pass bra 

tror du då att det här spelet skulle vara för att repetera?  

Ge betyg enligt ovanstående skala. 

 

 Ämneskategorierna i detta spel är tagna ur sjöingenjörsutbildningen. Hur 

pass bra översiktlig bild av det teoretiska innehållet i kurserna tycker du att 

spelet ger?  

Ge betyg enligt ovanstående  

 

 Om du fick lägga till en frågekategori, vilken av följande skulle du då helst 

vilja lägga till? 

1. Avancerad matematisk problemlösning 

2. Identifiering av maskindelar från bilder av olika maskiner 

3. Felsökning i olika elektriska, hydrauliska och maskintekniska 

scheman 

4. Rita bilder av olika maskindelar som medtävlande ska gissa vad det 

är. (liknande Pictionary) 

 

Dessa frågor besvarades anonymt och individuellt av var och en av deltagarna i 

utvärderingen. 

 



 
 

36 
 

5.3 Frågeställning 

De huvudsakliga frågorna som det har sökts svar på i denna undersökning är: 

 Kan ett brädspel kan vara ett bra komplement till den övriga 

undervisningen för sjöingenjörsutbildningen? 

 Kan ett brädspel ge en översiktlig bild av det teoretiska innehållet i 

sjöingenjörsutbildningen? 

 Vad anser studenter och lärare om denna studiemetod? 

 

Den fråga som det har lagts mest vikt i att undersöka är den förstnämnda av 

ovanstående.  

 

5.4 Går huvudfrågan att få svar på? 

Spelet är av frågesportsvariant, med det menas att det är relativt korta frågor med 

relativt korta svar. I inlärningssyfte så belyste Ebbinghaus den typen av inlärning i 

sitt forskningsprojekt där en del personer fick överinlära korta ordkombinationer, 

och andra behövde inte överinlära samma typ av ordkombinationer. Resultatet av 

hans projekt visade att personer som hade använt sig av överinlärning kunde 

återge fler korrekta svar lång tid därefter jämfört med de som inte hade använt sig 

av överinlärning. Utformningen av detta brädspel är gjort så att det ska kunna 

användas till att flera personer samtidigt ska kunna spela, och även att enskilda 

personer ska kunna använda sig av frågekorten för att överinlära en eller flera 

ämneskategorier, antingen som repetition eller som instudering inför tentamen.  

 

5.4.1Jämförelse med ”Matematikspelet” 

Vid efterforskningen av om ett brädspel kan vara en bra lärandemetod eller ett bra 

komplement till den övriga undervisningen så har vi tittat närmre på ett liknande 

arbete. I det arbetet var syftet främst att undersöka om ett brädspel kunde utgöra 
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ett positivt inslag i matematikundervisningen i gymnasiets första klass eller 

grundskolans 9:e klass. De tillfrågade var olika grupper av elever, lärare och i viss 

mån pedagoger. Den generella uppfattningen om spelet och att låta det ingå i 

matematikundervisningen var positiv.  

Matematikspelet och ”lilla maskinistspelet” har flera likheter. 

Båda spelen är av vad vi kallar för frågesportstyp, dvs. att på frågekorten ställs det 

en kort fråga och ett kort svar skall ges. 

Båda spelen är utformat som ett komplement till den övriga undervisningen. 

I båda spelen kan svaren härledas till kurslitteratur.  

Det som troligen skiljer mest mellan de olika spelen är målgruppen. Till skillnad 

från grundskolan är sjöingenjörsutbildningen frivillig där studenterna förmodligen 

har ett större intresse av att lära sig jämfört med grundskolan där eleverna måste 

lära sig matematik. Med hänsyn taget till detta kan man ändå påstå att brädspelen 

till stor del liknar varandra och att hela konceptet med ett brädspel som ett 

komplement till den övriga undervisningen delas av de två spelen.  

Enligt didaktikens ”spektralsten”
6
 så menar författaren som är förstelektor på 

högskolan i Östfold att lärstratergier och läromiljö är två vitala delar av 

inlärningsprocessen. Läromiljön kan vara bra för vissa men sämre för andra 

(Roar, C. Pettersen 2008). För att få det i relation till vårt brädspel så kan man se 

det på det sättet att, när man spelar spelet ”lilla maskinistspelet” så behöver det 

inte ha någonting att göra med skolan eller ens i syfte att öka sina kunskaper i 

något ämne. Om syftet däremot är att lära sig så kan det ges en möjlighet att 

använda sig av en annan lärande metod, än den som bedrivs i form av 

undervisning på Sjöfartshögskolan. 

 

 

                                                           
6
 Det är inom didaktiken en illustrerande bild över lärande och undervisningens hörnstenar 
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5.4.2 Studenternas åsikter om spelet ”lilla maskinistspelet” 

Då utvärdering av ”lilla maskinistspelet” gjordes fick försökspersonerna efter att 

ha spelat, skriftligen svara på frågor som gavs till dem. Den av de fem frågorna 

som ansågs vara viktigast att få svar på för att kunna få svar på huvudfrågan i 

denna under sökning var, ”Om du ser detta spel som ett komplement till 

undervisningen på Sjöfartshögskolan. Hur pass bra studiemetod anser du att detta 

spel är? Ge ett betyg på en skala från 1 till 10 där 1 år dålig och 10 är väldigt bra”. 

På denna fråga satte alla betyget 5. Den generella uppfattningen var då alltså att 

spelet inte skulle vara en dålig studiemetod som ett komplement till den övriga 

undervisningen, men det ansågs heller inte vara ett bra komplement för att lära sig 

de olika ämnen som ingår i sjöingenjörsutbildningen. 

En annan fråga som också var väsentlig för oss för att kunna få svar på vår 

huvudfråga var, ”Om du skulle repetera den teoretiska delen av din utbildning, 

skulle du då använda dig av detta spel?” 

På denna punkt skilde sig svaren ganska mycket från varandra. Svaren gavs i 

betyg på en skala från 1 till 10, som ovanstående.  Medeltalet av de olika svaren 

räknades fram till att bli 5. Alltså var den generella uppfattningen hos de 

utvärderande studenterna att, använda spelet som repetitionsmetod för deras 

utbildning, ansågs inte vara dålig men inte heller en bra metod för att repetera 

kunskaper.  

 

5.5 Ger spelet någon översiktlig bild av utbildningen? 

Med denna fråga menar vi att vi har haft för avsikt att ta reda på om man genom 

att göra detta spel ska kunna kombinera spelet som repetitions – och lärandespel 

och även kunna ge en bild av hur den teoretiska delen av denna utbildning ser ut. 

Syftet med denna frågeställning är inte att spelarna ska bedöma vilka ämnen som 

ingår i utbildningen utan om ämneskategorierna ger en generell bild av vad de 

teoretiska delarna av de olika kurserna innehåller. För att få svar på en sådan fråga 
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anser vi att det endast går att fråga någon som har genomgått och skrivit godkänd 

tentamen i ämnet.  

 

5.5.1 Svar vid utvärdering 

Vid utvärderingen gavs studenterna den konkreta frågan, ”Tror du att frågorna och 

svaren i spelet kan ge en generell bild av det teoretiska innehållet i kurserna i 

sjöingenjörsutbildningen, för en person som inte ännu har genomgått 

utbildningen?”  

Alla de utfrågade ansåg att det gav en generell bild av innehållet i de olika 

kurserna. Då svaret angavs i betygsform på en skala från 1 till 10 så var svaret 

varierat. Den genomsnittliga åsikten räknades fram till betyget 7. Den siffran 

anger då att innehållet i spelet, enligt de som utvärderade, ger en ganska bra 

översiktlig bild av det teoretiska innehållet i sjöingenjörsutbildningen.  

 

5.6 Vad anser studenter och lärare om denna studiemetod? 

För att bringa svar i denna fråga så har intervjuer med hög grad av standardisering 

genomförts enligt Enkätbokens kapitel standardisering och strukturering (Jan 

Frost 2007). För de ämnen som ingår i spelet så har de lärare intervjuats som 

undervisade i de aktuella ämnen då vi genomgick utbildningen, alltså studenter 

som påbörjade sin sjöingenjörsutbildning hösten 2006. Innan utfrågningen gjordes 

det en kort presentation av idén med detta arbete. Då berättades vad syftet med 

arbete var och hur spelet var tänkt att tillämpas. Om lärarna då hade frågetecken 

angående vårt arbete så kunde vi direkt bringa klarhet i frågan.  

De exakta frågor som ställdes var följande: 

1.  Hur pass bra inlärningsmetod anser du att detta kan vara på en skala från 1 till 

10 där 10 är högst och 1 är lägst? 

2. Vilka fem delar av det ämne som du undervisar anser du är viktigast? 



 
 

40 
 

3. Vilka sidor i vilken kurslitteratur är aktuell 

4. Kan du tänka dig att medverka i en utvärdering av spelet? 

 Dessa punkter besvarades av alla lärare som undervisade i de ämnen som är 

inkluderade i spelet. 

 

Punkt 1: Här har lärarnas åsikt om ett brädspel som komplement till 

undervisningen illustrerats i ett diagram (se bilaga B). I diagrammet så kan det 

utläsas att majoriteten har ställt sig positiv till brädspelskonceptet. 

Diagrammet kan i viss mån vara något missvisande då samma fråga är ställd till 

alla lärare. Eftersom de olika ämnena i vissa fall skiljer sig väsentligt ifrån 

varandra i den bemärkelsen att det i en del ämnen kan krävas att avancerade 

matematiska beräkningar utförs för att kunna förstå helheten i ämnesområdet. 

Ställs det i jämförelse med ett ämne där till exempel en person ska veta vad ett 

verktyg heter på engelska så bör diagrammet vara en korrekt generell bedömning 

av lärarnas uppfattning av brädspelkonceptet. 

Tar man hänsyn till att en viss del av lärarna möjligtvis inte höll isär begreppen ett 

”ett brädspelkoncept” och ”detta specifika brädspel” så kan diagrammet vara 

missvisande eftersom frågan avser om ett generellt brädspel skulle vara ett bra 

komplement till undervisningen, och inte ”vårt” brädspel. 

Det måste även tas hänsyn till att en viss del av dessa utlåtanden kan ha vridits åt 

mer positivt eller negativt håll beroende på de intervjuades tidigare erfarenheter av 

spel. Hänsyn måste även tas till att vissa lärare kan ha en mer eller mindre 

konservativ bild av en alternativ undervisningsmetod. 

Punkt 2: Detta är en del av tre delar där avsikten har varit att ge innehållet i spelet 

så relevant fakta som möjligt. Den har ingen större betydelse för någonting annat 

än själva konstruktionen av frågor och svar till spelet. Svaren under denna punkt 

kan med stor sannolikhet inte hjälpa till att bringa svar i vår frågeställning på 

annat sätt än att de har medverkat till att mer relevant information kan ha 
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inkluderats i spelet och därmed ökat det faktabaserade värdet på spelet, som 

möjligtvis kan bidra till en annan helhetsuppfattning av de som har utvärderat 

spelet. 

Punkt 3: Är en följdfråga till punkt två. Då vi med säkerhet ville ta den 

information som verkligen var aktuell så ansågs det vara nödvändigt att 

säkerställa exakt vilka sidor, i vilken kurslitteratur som ingick i de olika kurserna 

Punkt 4: Den avslutande frågan var om läraren kunde tänka sig att medverka i en 

utvärdering. Det förklarades att det innebar att de skulle spela spelet tillsammans 

med andra lärare. Alla tillfrågade lärare kunde tänka sig att vara med. Vissa 

verkade ställa sig väldigt positiva till att vara med och spela det färdiga spelet. 

Andra gav intrycket att de var mindre intresserade.   

Vid utvärderingen så fick studenterna skriftligen ge betyg på vad de ansåg om 

spelet och dess innehåll. Med stöd av svaren på frågorna som anges i kapitel 6.4.2, 

är det möjligt att se den generella uppfattning om hur spelet anses fungera som ett 

komplement till den övriga undervisningen. Studenterna gavs även frågan om hur 

de tyckte att svaren och frågorna var utformade på frågekorten. Svaret på denna 

fråga gavs medelbetyget 7 av de utvärderande. Med det svaret går det att uttyda att 

konceptet med att göra frågekorten med relativt korta frågor och relativt korta svar 

är fördelaktigt för just brädspelet ”lilla maskinistspelet” men mindre fördelaktigt 

för studenternas uppfattning om hur pass bra studiemetod de ansåg att spelet var. 

För att kunna få en indikation på vad som eventuellt skulle kunna fattas i 

spelkonceptet fick studenterna svara på en fråga med fler alternativ. Frågan som 

ställdes var: Om du fick lägga till en kategori i spelet, vilken av nedanstående 

skulle du då helst lägga till? 

1. Avancerad matematisk problemlösning 

2. Identifiering av maskindelar från fotografier av olika verkliga maskiner 

3. Felsökning av olika elektriska, hydrauliska och maskintekniska scheman 

4. Rita bilder av olika maskindelar som de medtävlande ska gissa vad det är 
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På denna fråga svarade alla studenter att de helst ville lägga till punkt 4 som en 

extra ämneskategori i spelet. Punkt 4 skiljer sig från de övriga punkterna i denna 

fråga, i den bemärkelsen att det inte krävs lika mycket kunskaper i något specifikt 

ämne som vid till exempel avancerad matematik. Ur svaret kan det tydas att 

studenter hellre ser ytterligare en kreativ kategori likt kategorin ”gör dig 

förstådd”, än att inkludera en svårare teoretisk problemlösningskategori där 

avancerade kunskaper krävs för att uppnå rätt svar. 

 

5.7 Sammanfattning 

Det färdiga brädspelet med dess innehåll och specifik information hur det är tänkt 

att spelet ska spelas, har i stora drag beskrivits. Det är tänkt att ge en utgångspunkt 

för läsaren vid bedömning av just detta spel. 

Svaren vid studenternas utvärdering har bidragit till att svaret på våra 

frågeställningar i denna undersökning kan besvaras. Av studenterna gavs ”lilla 

maskinistspelet” medelbetyget 5 på huvudfrågan i detta arbete. Med det menas att 

det inte ansågs vara ett bra komplement till den övriga undervisningen, men det 

ansåg heller inte vara ett dåligt komplement till den övriga undervisningen. 

Studenterna ansåg att det gav en relativt bra översiktlig bild av det teoretiska 

innehållet i sjöingenjörsutbildningen så medelbetyget på den frågan sattes till 7. 

Den generella uppfattningen var att om studenterna fick välja ytterligare en 

ämneskategori att inkluderas i spelet, så skulle det vara av en kreativ art där det 

inte skulle krävas några avancerade kunskaper för att lösa problemen. 

Lärarna har gjort ett utlåtande av vad de anser om spelkonceptet, och även givigt 

indikation om de har ställt sig positiva eller negativa till idén. 

Detta arbete har jämförts med ett liknade arbete där studien gick ut på att se om ett 

brädspel kunde fungera som ett bra komplement till den övriga 

matematikundervisningen. I det arbetet var målgruppen förstaårselever på 

gymnasiet och elever i 9:e årskursen i grundskolan. 
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Ämnet repetitions- och överinlärning har belysts i syfte att bringa klarhet i att den 

typen av inlärning är till största del, det som eftersträvas i produkten av detta 

arbete. 

I utlåtande och utvärdering har det belysts att man i denna rapport måste ta hänsyn 

till deltagarnas personliga inställning till spelet och att dessa inställningar kan ge 

en missvisande bild av dessa insamlade data. Det går enligt vår uppfattning inte 

att motverka detta i en kvalitativ undersökning som denna. 
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6 Slutdiskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

För att jämföra detta arbete med någonting annat så ligger det närmast till hands 

att välja Matematikspelet som tidigare har belysts. Problematiken i att jämföra 

dessa arbeten ligger i vår första frågeställning, om ett brädspel kan vara ett bra 

komplement till den övriga undervisningen på Sjöfartshögskolan. ”lilla 

maskinistspelet” är ett spel som är direkt riktad till en väldigt smal grupp 

studenter på högskolenivå och ”Matematikspelet” är riktat till elever i sista året på 

grundskolan och elever som går första året på gymnasiet och läser kursen 

matematik A. Det bör nämnas att matematik på den nivån är så pass gångbart i så 

många delar av samhället, därför kan målgruppen göras väsentligt mycket större 

för det spelet. ”lilla maskinistspelet” riktar sig enbart till sjöingenjörsstudenter, 

vilket göra att det är bara den målgruppen som med största sannolikhet skulle 

kunna ha nytta av att spela ett sådant spel. Resultatet av det har gjort att det har 

varit stora svårigheter att göra en objektiv bedömning av vår huvudfråga, eftersom 

antalet studenter som är tillgängliga till att göra en utvärdering är kraftigt 

begränsat. Av den anledningen kan man inte fullt jämföra utlåtanden från 

”Matematikspelet” med utlåtanden av ”Den lille maskinisten”. Däremot anser vi 

att man kan jämföra spelkonceptet som en relativt bra potentiell lärandeform för 

studenter som vill repetera kunskaper då ”Matematikspelet” även bygger på att 

repetera tidigare inlärd kunskap. 

När man ser till lärandemetoden som i vårt fall även kan kallas studietekniken, att 

repetition och överinlärning enligt Ebbinghaus ger mer varaktiga kunskaper än då 

man inte repeterar, så bör ett spel av denna typ lätt kunna användas till att 

praktisera denna studieteknik. Frågekorten som ingår i spelet behöver inte strikt 

användas till att bara spela med. De kan med stor fördel användas bara av den 

enskilde studenten i syfte att överinlära sakfrågor till exempel inför kommande 

tentamen. 

Ser man vidare Roar, C. Pettersens påstående om att läromiljön är viktig för 

lärandeprocessen så kan man belysa spelets flexibilitet, i den meningen att det går 
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att spela i princip vart som helst. Då vissa platser kan påverka inlärningen, till 

exempel på grund av en stressig skolmiljö, kan andra miljöer ge ett mer 

avslappnat alternativ för inlärning, där studenten inte känner att han eller hon 

måste prestera några resultat. 

Det som har varit av största intresse att få reda på i detta arbete är vad studenterna 

anser om denna lärande metod.  

Från resultaten av utvärderingen har vi kunnat dra vissa slutsatser. På frågan om 

”lilla maskinistspelet” skulle fungera som ett bra komplement till den övriga 

undervisningen har vi baserat vår slutsats på studenternas utlåtande. Då 

medelbetyget på spelet, som studiemetod, var mittemellan bra och dåligt så kan 

man inte säga om svaret på vår huvudfråga är ja eller nej.  

Medelbetyget på om ”lilla maskinistspelet” kan ge en översiktlig bild av den 

teoretiska delen av sjöingenjörsutbildningen lutade åt det mer positiva hållet och 

därför kan vi dra slutsatsen att det kan ge en någorlunda bra bild av det teoretiska 

innehållet för den som inte ännu har genomgått utbildningen.  

Som det nämnt tidigare så anses det inte finnas någon studiemetod som är bäst 

och fungerar för alla människor. Det gör att vi egentligen inte kan få svar på vår 

huvudfrågeställning eftersom de betyg som gavs av de utvärderande studenterna 

är deras personliga uppfattning om spelet. 

Det ska även nämnas att vid utvärderingen så uppkom många diskussioner 

angående frågor och svar till frågorna. På det sättet kunde det specifika ämnet 

ältas fram och tillbaka och ställas i olika vinklar.  Det kan tänkas att det genom 

studenternas resonerade och diskuterade kring de olika ämnena gavs en möjlighet 

för de som inte hade fulla kunskaper i ämnet, att på det sättet bli vidare upplyst.  

Alla som deltog i spelet ansåg att frågekorten var väl utformade. Alla ansåg även 

att om de fick välja, så hade de valt till en kategori där det inte krävdes några 

avancerade ämneskunskaper för att lösa olika problem. De ville hellre få med fler 

kreativa moment likt kategorin ”gör dig förstådd”. Med den kunskapen kan man 
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dra slutsatsen att spelet troligtvis fungerar bättre som en social aktivitet än ett 

lärande redskap. 
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Bilaga A 

Lista på ämnen som ingår i spelet 

 Officiellt namn på kurs anges enligt Kalmar sjöfartshögskolas webbsida 

Officiellt namn på kurs  Namn på ämneskategori i spelet 

1) Elteknik (El A)   El A 

2) Elmaskiner (EL B)   El B  

3) Mätteknik (ELG)   Mätteknik 

4) Reglerteknik (EL H)  Reglerteknik 

5) Elektronik (EL F)   Elektronik 

6) Elektronik (EL E)   Elektronik 

7) Elkraft (EL E)   EL E 

8) Reglerteori och analys (EL I)  Reglerteori 

9) Hälso- o Sjukvård   Sjukvård 

10) Hydraulik   Hydraulik 

11) Systemkunskap   Systemkännedom 

12) Teknisk engelska   Technical English 

13) Materiallära   Materiallära 

14) Maskinelement   Maskinelement 

15) Hydrodynamik   Strömningslära 

16) Pumpar   Pumpar 

17) Skeppsteknik   Skeppsteknik 

18) Värmeöverföring   Värmeöverföring 

19) Pneumatik   Pneumatik 

20) Termodynamik   Termodynamik 

21) Ånganläggningar   Ånganläggningar 

22) Kylteknik   Kylteknik 

23) Sjörätt   Sjörätt 

24) Miljöteknik   Miljöteknik 

25)  Tillämpad matematik A, B, C, D, E Matematik 



 
 

49 
 

Bilaga B Diagram 

 

Lärares betyg på vad de ansåg om ett spel som ett komplement till undervisningen.  
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Bilaga C 

Litteratur använd till att göra frågekort 

 

Alfredsson Alf    

Elkraft 

(2000) Alfredsson, Alf. Falköping: Liber 

 

Andersson Tommy 

Maskinlära för sjöpersonal  

2004 

 

Alvarez Henrik 

Energiteknik del 1 och 2 Andra upplagan 

Henrik Alvarez och Studentlitteratur 1990, 2003 

 

Dahlén Finn 

Konstruktionselement Femte upplagan 

1991 Finn Dahlén och Almquist & Wiksell Förlag AB  

 

Evensen, K. Ruud 

Pneumatik 

Evensen, K. Ruud, J(1990) Grundläggande Pneumatik. Malmö: Förlag 

 

Exxon 

Bränslen och smörjmedel för fartyg 

Svenska Satoil 
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Fagergren, Stefan    

Teknisk Formelsamling. 

(2009)  Kalmar: Kalmar Maritime Academy 

 

Gustavsson Anders 

Praktisk elkunskap 

Författaren och Studentlitteratur 1996 

 

Högskolan i Kalmar Sjöbefälsskolan 

Mineraloljor 

 

Högskolan i Kalmar 

Avgasutsläpp från fartygsdieslar 

 

Johansson Glenn 

Elektronik 2000 andra upplagan 

1996 Glenn Johansson, Micro Support AB och Liber AB  

 

Kvick, Per-Åke 

safety Management and Environmental Protection. 

Kalmar: Kalmar Maritime Acadamy (2005) 

 

Landgren Ulf 

Technical English Marine Engineers 

 

Malmberg, G. Nyborg,K  

Praktisk ProcessAutomation.  

(2005) Markaryd: Skogsindustrins Utbildning i Markaryd AB 



 
 

52 
 

Mattson Staffan  

Fakta om material andra upplagan 

2003 Staffan Mattson och Liber AB  

 

Mäkinen Reijo 

Hydraulik 2 första upplagan 

1977 Förlagsaktiebolaget OTAVA, Reijo Mäkinen och 1980 Liber AB Stockholm 

 

Mäkinen Reijo 

Hydraulik 1 första upplagan 

1980 Reijo Mäkinen och Liber AB Stockholm 

 

Palmkvist Ingrid 

Sjukvård för sjöbefäl andra upplagan 

Ingrid Palmkvist och Studentlitteratur 1995, 2004 

Thomas, Bertil 

 Regler Teknik  

(1991). Falköping: Almqvist& Wiksell Läromedel AB 

 

Tropp Daniel 

Vevrörelsens mekanik 

Högskolan i Kalmar 2002 

 

Öving Ove 

Lagar inom sjöfarten  

2007  


