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Abstract 

In this essay the remastered version of the video game The Binding of Isaac- The Binding of Isaac: 

Rebirth, has been analysed on how it will fit as an educational material in the Swedish upper-

secondary school. The portrayals and thematics in the game that is compatible for discussion in the 

ethic and moral field has been compared to two points from the curriculum for religious studies in 

the Swedish upper-secondary school, regarding ethic and moral arguments, theories and models. 

The parts of the game analysed is split in to two main groups: the Abrahamic religion’s position in 

the ethic and moral dilemmas in question, and how the discussions regarding the ethic and moral-

compatible portrayals and thematics in upper-secondary school classroom’s could evolve. I 

concluded that the video game would be compatible with education in the upper-secondary school, 

though it’s up to the responsible teacher, regarding the time aspect, and how the teacher would 

consider the game to be received by pupils.  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1. Inledning 

I uppsatsen är det den obearbetade versionen av spelet The binding of Isaac som undersöks. Denna 

ombearbetning döptes till samma namn, med undantaget för det tillagda ordet Rebirth. I 

ombearbetningen har grafikdesignen ändrats till en mer klassisk arkadliknande, och många fler 

föremål och andra alster har lagts till i spelet. The Binding of Isaac: Rebirth kommer förkortas till 

enbart The Binding of Isaac i uppsatsen, dels för enkelhetens skull och för att den obearbetade 

versionen har blivit gott mottagen bland konsumenter och talas idag om som originalspelets titel, 

utan det tillagda ordet Rebirth. 

1.1 Syfte 

Att undersöka om, på vilket/vilka sätt tv-spelet The Binding of Isaac går att använda som 

diskussionsplattform inom religionskunskapen på gymnasienivå. Vad bidrar denna form av media, 

samt detta specifika spels tema till undervisningen som traditionellt undervisningsmaterial inte gör, 

tar den med sig nyttiga infallsvinklar i diskussionen kring etik och moral, samt religioners syn på 

etiska frågor? 

1.2 Frågeställning 

Vilka delar av The Binding of Isaac går att använda inom religionskunskapen på gymnasienivå och 

hur går dessa delar att använda enligt kursplanen för religionskunskapen? Hur passar dessa delar in 

som diskussionsplattform både från abrahamitiska religioners utgångspunkt, samt fristående som 

rent etiska och moraliska frågor? 

1.3 Metod 

I denna uppsats kommer metoden som används i huvudsak vara en innehållsanalys. För att besvara 

frågeställningen krävs en djupgående analys gällande spelets porträttering av etiskt och moraliskt 

diskussionsvänliga ämnen; en innehållsanalys används för att observera och dra slutsatser gällande 

hur ett material, i detta fall Tv-spelet The Binding of Isaac, tar sig an och uttrycker sig i utvalda 
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frågor, i detta fall främst etik och moral.  Den etiska och moraliska diskussionen som enligt 1

gymnasiets kursplan är väsentliga för undervisning på gymnasienivå ska för att spelet ska fungera 

som undervisningsmaterial ha en tydlig framstående roll inom spelet. I uppsatsen kommer därför 

spelets handling behandlas djupgående, med fokus på porträtteringen av de tydligt etiska och 

moraliska frågorna, huruvida dessa är kompatibla som undervisningsmall inom gymnasieskolans 

religionsundervisning. 

Jag har valt ut ett antal specifika porträtteringar och tematik som spelet lyfter. Att diskutera hela 

spelet bakomliggande tematik är ett för stort arbete än vad som ryms i en uppsats inom en C-kurs. 

När en tematik har valts ut analyseras denna först djupgående i hur spelet faktiskt porträtterar den. 

Där följer en analys på hur denna porträttering kan vara problematisk och på vilket sätt den kan te 

sig kontroversiell och känslig. När den utvalda tematikens innehåll har analyserats kommer den 

ställas mot utvalda punkter i kursplanen för att se hur väl dessa kan användas inom 

gymnasieskolans religionsundervisning. Dessa punkter kommer presenteras i början av analysen, 

men det de syftar på är: Tolkning och analys av teorier och modeller gällande normativ etik, hur 

religioner och livsåskådningar argumenterar inom etiska ämnen etc. 

1.4 Teoretiska reflektioner 

Vid primärmaterialundersökningen till denna uppsats kommer John Hatties argument gällande 

differentierad undervisning användas vid innehållsanalysen av The Binding of Isaacs plats i 

gymnasieskolans undervisning i religionskunskap. Hattie är författare till boken Synligt lärande för 

lärare där han med hjälp av ett stort antal metaanalyser sammansatt en studie där han pekar på vad 

som är viktigt i skolan. Hatties studie har blivit världskänd och används i bland annat flitigt i 

Sveriges skolbygge idag, sedan undersökningen släpptes år 2012.  Han har bland annat en punkt i 2

sin studie han kallar för differentierad undervisning. Denna punkt lyfter fram nyttigheten i en 

undervisning som skiftar i utlärningssätt och struktur, då chansen för att det som lärs ut då fastnar 

bättre för eleverna än vad det hade gjort om all undervisning sett likadan ut. I denna studie som 

behandlar ett tv-spel kommer därför denna teori has i åtanke när spelet undersöks, Hatties studie 

kommer dock inte ha någon plats i själva undersökningen och analysen, då det inte bidrar med 

 Nelson, Chad, Woods, Jr, Robert H., 2011, Content analysis, The Routledge handbook of research methods 1

in the study of religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), s. 110

 Pedagogiska magasinet, “Ständigt denna Hattie”.2
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något väsentligt för själva undersökningen, annat än att jag som författare kommer ha det i åtanke 

när jag undersöker själva materialet. Då tv-spel inte är ett traditionellt undervisningsmaterial och 

spelar på andra sinnen än vad t.ex. inläsning gör menar jag att det passar in under Hatties punkt 

gällande differentierad undervisning; tv-spel har en interaktiv motorisk nivå i sig som inte böcker 

och andra traditionella undervisningsmedel har.  

Hattie menar att en klass är heterogen i sin inlärning och olika elever lär sig på olika sätt och i olika 

takt, men även att elever lär sig bäst av varandra, då vissa elever kommer vara starkare inom olika 

områden och inlärningsmedel.  Att då ta in ett undervisningsmedel likt ett tv-spel skulle gynna 3

elever som finner denna inlärningsform mer intressant och på detta sätt kan de hjälpa och förklara 

för andra elever som är starkare i t.ex. mer traditionella inlärningsmedel. Tv-spel är inte som t.ex. 

böcker eller presentationer sett som ett traditionellt undervisningsmaterial, men det har dock börjats 

användas mer på senare tid, t.ex. spelet Minecraft.  4

1.5 Materialbeskrivning  

The Binding of Isaac: Rebirth är ett spel i roguelike-genren. Denna genre karaktäriseras av s.k. 

dungeon crawls- Spelet är uppbyggt i grottliknande miljö, där segment besegras i olika steg för 

progression i spelet, vanligen vid förlust startas spelet om från början. Dessa “grottor” kännetecknas 

oftast av slumpmässig utformning vid varje ny spelomgångs start. 

Alla dessa punkter uppfyller The Binding of Isaac, där du spelar som protagonisten Isaac. 

Bakgrundshistorien till händelserna i spelet är att Isaac och hans strikt kristna mor bor ensamma i 

ett avskilt hus. En dag talar en röst från himlen till Isaacs mamma, förklarar att Isaac blivit syndig 

och måste befrias från denna synd. Det hela urartar och till slut säger rösten till henne, likt Gud i 

bibeln talade till Abraham, att hon ska offra Isaac till honom(manligt kodad röst) som ett tecken på 

hennes tro. När detta står klart för Isaac flyr han ner genom en fallucka under en matta till husets 

källare, där spelet tar vid.  

Spelet är utformat i en tvådimensionell värld, bestående av nivåer med stegrande svårighetsgrad, 

porträtterade som djupare våningar av källaren protagonisten befinner sig i. Nivåerna, eller de 

djupare våningsplanen i källaren, består av ett flertal rum. Varje rum har dörrar som leder vidare till 

 Hattie, 2012 s. 1343

 Skolverket, “Nya vägar till lärande med Minecraft”.4
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angränsande rum och för att komma vidare till dessa måste dörrarna i det nuvarande rummet låsas 

upp. Dörrarna låses upp genom att klara rummets utmaning, vilket oftast består av fiender som 

måste besegras. När dörrarna är upplåsta kan spelaren ta sig vidare genom dörren in till nästa rum, 

dörrarna låses och samma procedur tar vid igen. För att klara spelet måste Isaac ta sig djupare ner i 

källaren; på varje nivå finns minst en fallucka som leder ner till nästa nivå. Denna fasta fallucka 

som alltid finns på varje nivå befinner sig i boss-rummet som finns på varje nivå av spelet. För att 

den ska låsas upp måste bossen- en svårare fiende, besegras. 

Det huvudsakliga vapnet protagonisten kan använda sig av är sina egna tårar. Isaac(och de andra 

spelbara karaktärerna) har behövt fly ner i källaren för att dennes mamma velat offra hens liv till en 

högre kraft. Därför är Isaac av förklarliga skäl väldigt ledsen, och protagonisten slutar i princip 

aldrig gråta genom hela spelet. Protagonisten gråter alltså på sina fiender för att besegra dem. 

Spelet spelas antingen med ett tangentbord eller en specifik handkontroll gjord för spel(Playstation 

och Xbox-kontroller med liknande). Spelaren styr två rörelsemönster i en Y och X-axel. Det är dels 

den spelbara karaktären, och dennes tårar. På ett tangentbord är det vanligen bokstavstangenterna 

W,A,S,D som styr karaktären och piltangenterna styr i vilken riktning tårarna skjuts ut från 

karaktären. På en handkontroll styr den vänstra joysticken vanligtvis karaktären och den högra 

tårarna. Olika användbara föremål, som omnämns nedan används genom kommandon givna av 

knapptryck, t.ex. kan en bomb användas genom att på ett tangentbord trycka på bokstavstangenten 

E, och på en Xbox-handkontroll genom knappen “Left bumper”. Detta är den huvudsakliga 

mekaniken för att spela spelet, det är med andra ord ett relativt enkelt motorikmönster spelet 

använder sig av. 

Progressionen för spelet är alltså att dyka djupare ner i källaren genom de falluckor som finns på 

varje nivå, men då varje nivå utgör en större utmaning, i bland annat fienders svårighetsgrad måste 

Isaac(och de andra protagonistkaraktärerna) bli starkare för att klara den alltjämt växande 

utmaningen. Detta blir karaktären genom den stora poolen av föremål som finns och kan plockas 

upp av spelaren. Nedan listar jag upp de huvudsakliga föremål som finns och används i spelet: 

Statistikförändrande/aktiva föremål- Påverkar protagonistens statistiska styrkor och svagheter. 

Dessa kombineras för att bygga karaktärens styrkor enligt spelarens valda uppbyggnad. Många av 

dessa föremål är inte tillgänglig för spelaren första gången spelet spelas, utan de flesta låses upp 

genom progression i spelet. 
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Nycklar- Krävs för att låsa upp rum som inte öppnas genom att klara det angränsande rummets 

utmaning. Dessa rums dörrar har ett eller flera karaktäristiska nyckelhål. Dessa rum är främst 

Treasure-rooms, affärer, valv och bibliotek. 

Bomber- Används för att spränga upp hinder. Främst dolda dörrar i väggar och stenar(vissa 

innehåller föremål). Kan även användas för att besegra fiender. 

Hjärtan(olika former)- Karaktärens livskraft består av ett begränsat antal hjärtan, maxantalet är 

tolv stycken. När spelarens karaktär blir skadad försvinner hjärtan, ett halvt eller ett helt beroende 

på hur stark fienden är. När hjärt-mätaren går i botten är spelet över och karaktären dör(med vissa 

undantag som fås via föremål). Det finns olika typer av hjärtan som kan plockas upp genom spelets 

gång för att fylla på mätaren. 

Spelet har en tydlig abrahamitisk tematik likt titeln antyder. Många föremål, designen av nivåer och 

fiender spelar på abrahamitisk tradition. T.ex är nio av elva spelbara karaktärer återfunna inom den 

abrahamitiska traditionen. Många föremål som låses upp är direkt tagna från denna tradition, för att 

nämna några: “The bible”, “Sacred heart”, “The rosary”, “Dead sea scrolls” etc. Som nämnt är det 

för progression nödvändigt att göra protagonisten så stark som möjligt, och en snabb genväg för att 

lyckas med detta är en “deal”, eller på svenska- en pakt. Här är en till tydlig koppling till 

abrahamitisk tradition- det finns nämligen två typer av pakter som kan göras i spelet: “Deal with the 

angel”(ängeln är antingen Uriel eller Gabriel ), samt “Deal with the Devil”. Den lättaste att få av de 5

två pakterna är den med djävulen, dock kostar den oftast ett offer i form av hjärtan(del av 

protagonistens livskraft), ett symboliskt blodsoffer. Pakten med ängeln ger dock möjligheten att få 

bland de bästa föremål som finns i spelet(enligt stora delar av spelets community ) och kostar 6

ingenting.  

En annan för undervisningssyfte viktig punkt är de “seeds” varje spelomgång har. En “seed” i detta 

fall är en kod bestående av åtta tecken-bokstäver och siffror, varje spelomgång har sin egna unika 

“seed”. Denna kan matas in i huvudmenyn och den unika spelomgången laddas, där alla specifika 

 Två ärkeänglar som står nära Gud. 5

 Individer som delar samma intresse och diskuterar det främst via specifika internetforum.6
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föremål och rum förekommer likadant oberoende av hur många gånger den laddas. Detta gör att 

läraren kan välja ut en “seed” där dennes utvalda föremål och rum, och andra diskussionsvänliga 

företeelser förekommer. 

1.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring tv-spels plats inom skolan och undervisningen i denna pedagogiska miljö 

är inte utbredd, och där det finns undersökningar är det främst fokus på icke-digitala rollspel; 

rollspel som inte är kodade i ett digitalt format, utan spelas analogt, med penna, papper, kroppen, 

tärningar etc, samt levda rollspel, där individer ärver eller skapar en karaktär och får med kroppen 

rollspela denna karaktär. I de undersökningar jag har funnit ligger fokus på hur elever tar till sig 

kunskap via denna form av undervisning, där eleverna själva får klä sig i rollen som en karaktär 

med uttalade personlighetsdrag och agendor och hur detta sätt att klä sig i en roll, skapad av eleven 

själv eller ärvd, fungerar i utbildningssyfte. Dessa undersökningar är relativt breda, där 

rollspelandets användning som pedagogiskt verktyg står i fokus, som i t.ex. Monssen Nordströms 

undersökning gällande ett antal olika bordsrollspel plats i skolan, eller Sunniva Berghs empiriska 

undersökning av främst teatrala rollspel i undervisningen.  78

Rollspel som pedagogiskt verktyg används i dagens Sverige på många olika sätt. I skolan har jag 

egna erfarenheter om hur vi fick spela teater för att lära oss om t.ex. Sveriges olika stånd under den 

s.k. Stormaktstiden. Kalmar läns museum har en avdelning som ägnar sig åt rollspel i olika former 

för att lära ungdomar och intresserade om svensk historia.  Rollspel är alltså relativt etablerade sätt 9

att lära ut fakta inom ämnen. Tv-spel med en uttalad tematik och form av berättelse är inte så långt 

ifrån rollspel som det kan te sig vid första ögonkastet. Något som  

Jag vill i min undersökning se hur ett specifikt, independent-utvecklat tv-spel fungerar inom 

religionsundervisningens , enligt kursplanen för religionskunskaps uttalade etiska och moraliska 

riktlinje, som incitament för utvecklad diskussion kring livsfrågor, med moralisk och etisk 

 Monssen Nordström, Joel. Den didaktiska potentialen i bordsrollspel- En studie om interaktivt berättande 7

och den svenska läroplanen.

 Sunniva Bergh, Sara. Att lära och utvecklas i fiktiva världar-Rollspel som spelplan för existentiella frågor.8

 Kalmar läns museum, pedagogik.9
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värdegrund. Det skiljer sig alltså rätt väsenskilt från de undersökningar jag jämför med, men har 

ändå samma grund i kontrollerad interaktivitet som pedagogiskt verktyg. Det som egentligen skiljer 

rollspel från ett kodat tv-spel är just kodningen. Någon har skapat världen och du som konsument 

tar emot denna värld med dina sinnen. ett bordsrollspel som t.ex Drakar och Demoner upplevs bäst 

i dina egna tankar, där du själv skapar världen som handlingen utspelar sig i. Denna skillnaden av 

ett utanför din egna tanke skapad värld med ramar och regler tror jag i vissa lägen kommer vara till 

hjälp i undervisningssyfte, vilket jag kommer diskutera i denna undersökning.  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2. Bakgrund 

Tv-spel har sedan 80-talet varit ett populärt medium för ungdomar att upptäcka och försvinna i en 

fiktiv värld, likt film, teater och framförallt skönlitteratur länge varit de huvudsakliga vägarna bort 

från den riktiga världen och en chans att få utforska livet ur ett annat perspektiv. När tv-spelen 

förflyttade sig från arkadhallarna och in i människors hem, öppnades nya möjligheter för detta 

medium att transportera mottagaren in i dessa fiktiva kontraster till det pågående livet, med den 

stora skillnaden från de flesta andra sätt att uppleva något icke-verkligt, och det jag menar är den 

största fördelen och argumentet till tv-spelens plats inom undervisningen- interaktiviteten. 

Tv-spel är likt film främst ett visuellt medium; mottagaren tar emot den presenterade handlingen 

och informationen genom sina ögon. Spelen har dock möjligheten, som film i alla lägen inte har att 

presentera information på andra plan. Där är det inte en kameraman och regissör som presenterar 

mottagaren för den information de anser nödvändig, eller det enda som hinns med att presenteras; 

istället kan huvudspåret i spelets handling gå i en relativt rak linje, begriplig för spelaren att följa 

efter, medan mycket information som inte kan presenteras i film på grund av det begränsade 

formatet, kan presenteras som sidospår spelaren själv kan komma över genom avstickare från 

huvudspåret i spelet.  

I skolmiljö måste dock innehållet i ett presenterat material vara aktuellt för ämnet som undervisas 

och i religionsundervisning på gymnasiet har fokus på etik och moralfrågor växt i och med Lgy11. 

Att då inkorporera tv-spel där valmöjligheterna är stora menar jag är ett gott medel att få eleverna 

medvetna om de val de gör och varför de väljer just så. Leibovitz framhåller i sin litteratur de 

moraliska sidor av spel lekmannaspelaren inte alltid är medveten om.  Tv-spel är skapade världar 10

med slutna ramar där kodarna av spelet gjort avvägningar vad som ska vara möjligt att göra och 

inte. Dessa slutna ramar stänger av vissa val spelaren kanske annars hade gjort, och de gör valen 

begränsade till de kodarna har gjort möjligt. Det är fortfarande upp till spelaren själv vilka val 

denne vill göra, men de är förbestämda av spelskaparna. Detta skapar en sluten spelplan där 

spelaren presenteras för ett begränsat antal val, med möjligheten att välja mellan dessa. Det leder till 

en givande diskussions och reflektionsmöjlighet; att inom ett begränsat rum välja mellan förberedda 

val skapar en trygg plattform för reflektion och diskussion kring de tagna valen, utan att skapa ett 

 Leibovitz, 2003, s. 11. 10
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privat band till det moraliska beslutet spelaren/elven i detta fall väljer. Att i skolmiljön blotta sina 

egna moraliska och etiska ståndpunkter och lyfta dessa inför sina klasskamrater kan skapa onödig 

osämja mellan elever, upprörda känslor och diskussionen blir infekterad. De flesta känner nog igen 

hur självsäker och okänslig en tonåring kan vara i sina ståndpunkter och stängd för andra 

infallsvinklar. Att därför använda sig av ett medium där de valen har begränsats till vad spelskapare 

anser nödvändiga för just sitt spel, passar även in i ett klassrum; läraren kan där välja vilka delar av 

spel med dessa låsta ramar som kan användas vid en etisk diskussion, då kan risken för osämja 

minska och fokus på det för lektionen intressanta diskussionsämnet stärks. 

Att spela spelet i undervisningssyfte är en intressant tanke. I spelet gör du som spelare aktiva val 

varenda gång du väljer att lämna/gå in i ett rum. Det är ett spel där progressionen syns extremt 

snabbt jämfört med t.ex. Open World-spel(Där det inramade rummet du befinner dig i är oerhört 

mycket större än ett spel som The Binding of Isaac, där valen du gör inte framgår lika tydligt, lika 

snabbt). De största valen, där även moralfrågan på riktigt går att väga in blir i vilka föremål spelaren 

väljer att plocka upp, beroende på t.ex. om spelaren vill bygga en karaktär i pakt med de mörka 

makterna, de ljusa, eller ingetdera. Protagonisten i The Binding of Isaac plockar under spelets gång 

upp föremål som förändrar karaktärens statistiska styrkor och svagheter, och här måste avvägningar 

göras beroende på hur spelaren vill ha sin karaktärsuppbyggnad. Beroende på vad din karaktär just i 

nuläget behöver, kommer avvägningar göras beroende på om det är nyttigt att plocka upp ett visst 

föremål, eller onödigt, kanske rentav dumt; det beror helt på hur din karaktär i nuläget presterar och 

vilka styrkor och svagheter den är i behov av att höjas/sänkas i. Det kan till och med vara så enkelt 

att på vilket sätt föremålet i fråga presenteras för dig, känns så osmakligt att spelaren väljer att låta 

det vara. Mer om detta i analysen. 

I denna uppsats ska alltså spelet Binding of Isaac undersökas mot hur väl det överensstämmer med 

kursplanen för religionskunskap i gymnasieskolan. Det första steget är åldersmärkningen på spelet. 

Det har av gruppen PEGI(de största inom lämplighetsmärkningen vad gäller olika former av 

digitala spel) klassats som ett vuxenspel, alltså för konsumenter från ålder 18 och upp. Detta 

betyder att det blir svårt att använda det annat än vid gymnasiestudier i årskurs tre. Vid min skola 

läste vi religionskunskap den sista terminen i årskurs tre, då alla elever hunnit fylla 18, så för min 

gamla klass hade det inte varit något problem. Även första terminen i årskurs tre har många elever 

hunnit fylla 18 och om det verkligen skulle kännas nödvändigt att använda detta spel, är det lätt föra 

läraren att höra av sig till de kvarvarande 17-åriga elevernas föräldrar och fråga om tillåtelse att 
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använda sig av delar av ett spel klassat för 18-åringar. Dock blir det svårt att använda sig av det ifall 

religionsundervisningen förs i en lägra årskurs, då eleverna inte ännu är inne på sitt 18 år. Då är det 

upp till läraren att bestämma huruvida det är nödvändigt att använda spelet, och i detta fall blir det 

problematiskt att använda sig av det i sin helhet. Därför passar spelet först och främst in på klasser 

som undervisas i religionskunskap under år tre på gymnasiet.  

2.1 Spelvärldens språk 

Inom den svenska spelvärldens språk existerar många låneord från engelskan. Lingot de flesta 

spelare använder sig av består till stor del av det engelska orden för att beskriva de föremål och 

tingest som dyker upp under spelets gång. Många föremål inom det spel som behandlas i detta 

arbete kommer därför benämnas med det engelska namnen istället för en direktöversättning till 

svenska. Frågeställningens fokus på etik och moral kan inte behandlas fullfjädrat på 

direktöversättning till svenska, då vissa av föremålens engelska namn bidrar till det moraliska och 

etiska diskussionsfältet.  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3. Undersökning  

3.1 Etik i läroplanen 

I denna analys av spelet The binding of Isaac: Rebirth kommer vissa fenomen av spelet analyserar 

mot kursplanen för religionskunskapen, under rubriken för centralt innehåll för just 

religionskunskapen på dess punkter gällande frågor kopplade till etik och värdegrunder. Detta 

kommer göras genom analys främst från två punkter ur gymnasieskolans kursplan för 

religionskunskap: 

• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 

tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle 

kan vara. 

• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, 

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.  11

Den första punkten av dessa två, syftar främst på en diskussion kring de olika etiska modeller och 

teorier, som tillsammans bygger upp den normativa etiken. I religionskunskapens kursplan för 

gymnasiet nämns inga konkreta etiska teorier och modeller; det nämns bara att dessa ska tas upp. 

Däremot står tre modeller utskrivna i årskurs 7-9-kursplanen: Dygdetik, konsekvensetik och 

pliktetik . Därför kommer jag i denna uppsats angripa de etiskt kontroversiella elementen i spelet 12

Binding of Isaac från dessa tre modeller, då läsare och elever med större sannolikhet har bättre 

insikt i dessa än andra modeller, samt att de är så pass etablerade att de valts att användas inom 

svensk skola. 

• Dygdetik- En etisk teori och modell som säger att när en människa handlar är det efter dennes 

karaktärsenliga dygder. En dygdig människa bygger sina handlingar på rationellt tänkande och att 

 Skolverket, Kursplan gymnasiet religionskunskap, 2011, s. 3.11

 Skolverket, Kursplan grundskolan religionskunskap, 2011, s. 6.12
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handla så som en likasinnad människa hade gjort i samma situation. Handlingar som bryter mot 

de karaktärsenliga dygderna är svåra att rättfärdiga.  13

• Konsekvensetik- Här är det konsekvenserna av handlandet som bestämmer ifall handlingen var 

god eller ond. Även om meningen vid handlingen var att göra gott, men konsekvenserna visade 

sig vara normativt dåliga, var handlingen inte god.  14

• Pliktetik- Denna modell menar att människan handlar gott genom att handla efter dennes plikter 

och det hen anser vara moraliskt korrekt. Det du som människa anser vara rätt efter din moraliska 

kompass och position i livet, avgör helt hur du ska handla. Det främsta som skiljer pliktetik från 

dygdetik är att du följer en tydlig plikt efter din roll och har ett moraliskt rättesnöre efter den. 

T.ex. De tio budorden som kristen, eller tystnadsplikten inom läkarkåren.  15

Den andra punkten ur kursplanen utvald till denna uppsats, gällande analys av argument i etiska 

frågor från världsreligionerna och andra livsåskådningar håll, kommer jag i denna studie avgränsa 

till de abrahamitiska religionerna. Spelets visuella del innehåller många drag som kopplas just mot 

den abrahamitiska traditionen. Därför kommer spelet fungera mycket bättre i arbete kring dessa 

religioner, än vad det gör gällande andra trosläror där mycket av tematiken traditionellt inte känns 

igen. 

3.2 Provocerande föremål 

Statistikförändrande föremål finns det gott om i spelet. Dessa är alla namngivna av spelskaparna, 

och vid upplockning av protagonisten presenteras namnet och en kort text som ofta, humoristiskt 

ger en förklaring till föremålet. I just detta finns en möjlighet för en djup diskussion kring etik och 

moral, värdegrunder osv. Det finns 341 av dessa statistikförändrande föremål, och de flesta har 

spelmakarna försökt göra på ett komiskt vis. Vissa av dessa är flörtar med spelets huvudskapare, 

Edmund McMillens tidigare alster, andra lustiga på ett harmlöst vis, de som i detta avsnitt kommer 

lyftas är dock sådana där framställningen av föremålen på ett eller annat vis tydligt kan framstå 

stötande och problematisk enligt vissa individers moraliska kompass och etiska övertygelse.  

 Henriksen & Vetlensen, 2009, s. 194.13

 Henriksen & Vetlensen, 2009, s.198.14

 Henriksen & Vetlensen, 2009, s.146.15
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Det finns föremål där problematiken främst gäller individuella grupper och den etiska mall som 

eftersträvas inom dessa. En sådan grupp där ett stort element inom spelet skulle kunna stöta och 

skava är troende inom de abrahamitiska religionerna. Det finns ett flertal föremål och tematik som 

direkt anknyter till satanism och pakter som sluts med djävulen. Att som kristen/jude/muslim spela 

spelet och upptäcka föremål som: den satanistiska bibeln, en ceremoniell offerkniv, odjurets märke, 

leviathans kors, upp-och-nervända pentagram osv. kan med stor sannolikhet skapa obehag. Det 

finns många fler föremål med direkt anknytning till satanism och att som abrahamitiskt troende 

spelare, mötas med valet att protagonisten ska få ett utseende som inte kan kopplas till annat än 

satanistiska drag är såklart problematiskt, av tydliga orsaker. Satanismen är motsatsen till den 

abrahamitiska gudens trosläror, där en ond entitet, vördas. Det kan för troende bli problematiskt på 

mer än ett plan att ställas framför dessa föremål, dels för att satanism syftar till att vörda den 

abrahamitiska gudens motsats, dels att de uttalade satanisterna är allt annat än positivt inställda till 

kristna. Inte bara övertygat troende är de som kan ta illa vid sig vid denna form av porträttering; här 

i norden finns minnen från 1990-talet kvar när kyrkor brändes ner och människor mördades av 

satanister.   16

I skolmiljö där normativ etik gäller, är det då problematiskt att ta med dessa former av satanistisk 

symbolik som spelet faktiskt ger? Inom de samhällsvetenskapliga ämnena lyfts bland annat 

trettiotalets tyska nationalsocialism och vad det ledde till, med förtrycket och nästintill industriella 

mördandet av judar och andra minoritetsgrupper. Det har beslutats som nödvändigt att ta upp den 

delen av historien inom svenska skolan, då det är viktigt att veta varför denna mörka del av Europas 

historia skedde. Satanismen har en komplicerad historia i Norden, där det i dess namn begåtts 

mordbränder, mord, förföljelser och liknande så sent som under 1990-talet.  Satanismen är 17

dessutom en gemenskap som främst har tilltalat ungdomar och fortsätter göra det genom bland 

annat musik.  Att därför diskutera dess problematiska historia inom skolan där fostransuppdraget är 18

en stor faktor, är nyttigt, då det genom en diskussion i en trygg miljö kring rörelsens problematik 

kan motverka liknande illvilliga strömningar bland elever. 

 Johannesson, Jefferson Klingberg, 2011, s. 158.16

 Sveriges Radio, “Mordet i Keillers Park”.17

 Johannesson, Jefferson klingberg, 2011, s. 146-147.18
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I skolan ska olika livsåskådningar lyftas och deras grundtankar ska diskuteras. Satanism klassas 

som troslära och som ny religiös rörelse; dessa nyreligiösa rörelser ska lyftas enligt kursplanen för 

gymnasiets religionskunskap, främst inom religionskunskap 2.  Nya religiösa rörelser är populära 19

att framställa inom populärkultur främst i en negativ dager, löjeväckande, satirisk etc. Att därför 

titta på The Binding of Isaac och diskutera satanism utifrån de element som föremålen presenterar 

kan vara en idé. Med tanke på att Sverige har haft samhälleliga incidenter där satanism varit 

inblandat inom en relativt närliggande historia, är det bra att elever får diskutera och bli 

presenterade med denna troslära, om än ytligt. Allmänbildningen kring Sveriges moderna historia 

ska läras ut, dessutom existerar fortfarande subkulturer inom ungdomskretsar kopplade till 

satanism, speciellt inom metal-scenen i Sverige, ett ännu större skäl till att i skolans trygga miljö i 

någon form diskutera just satanismen.  

Förutom de kontroversiella föremålen kopplade till trosläror och religion, finns det andra, kopplade 

direkt till den mer rent etiska sfären. Vissa föremål i sig skiljer sig inte i sina kontroverser från 

annan porträttering i populärkultur, förutom den skillnad att konsumenten i The Binding of Isaacs 

fall är ett barn. 

Det finns föremål likt “forget me now”, “road rage”, “experimental treatment” osv. som 

symboliserar olika former av narkotika och droger. “Forget me now” har samma utseende(det 

stereotypa) och effekt som rohypnol, eller “roofies”, sömnframkallande och minnespåverkande har 

den blivit känd som “våldtäktsdrogen”. Namnet föremålet har i spelet syftar på effekten rohypnol 

kan ha på konsumenter, nämligen minnesförlust. Effekten föremålet har i spelet är just 

minnesförlust och nivån protagonisten befinner sig på startas om, oupptäckt, med alla rum låsta. 

Att ett barn konsumerar drogen rohypnol, som bland annat blivit ökänd för sin användning vid 

sexuella övergrepp är oerhört kontroversiellt när det framgår att det är just detta föremålet “forget 

me now” försöker illustrera. För den normala spelaren framgår förmodligen inte var föremålet söker 

illustrera, då namnet är vagt beskrivande och ikonen för det närmast ser ut som en cylinderformad 

vit tingest.  

Först vid närmare analysering av spelet och en djupare kunskap kring dess kontroverser framgår 

innebörden med detta föremål. I själva verket är detta föremål en vink från spelskaparnas sida till 

 Skolverket, kursplan gymnasiet religionskunskap, s. 7.19

�14



den amerikanska tv-serien Arrested development där en karaktär använder sig utav tricket “forget-

me-now”(som i själva verket är att han smygmatar individer med rohypnol) för att få människor att 

glömma bort hur dennes trolleritrick har utförts. Anledningen till föremålets existens i spelet är 

alltså en form av hyllning från spelskaparnas sida till tv-serien, det gör dock inte kontroversen 

mindre, men mer förståelig.  

Ur spelskaparnas perspektiv är föremålets plats i spelet en hyllning till en komediserie som 

förmodligen uppskattats av dem. Diskussionen kring detta föremål med en utgångspunkt i de tre 

modellerna jag presenterat skulle göra sig gott i gymnasieskolan. Diskussioner i stil med graden av 

etisk korrekthet att ha med denna form av föremål i ett spel, där protagonisten och konsumenten till 

och med är ett barn. Elever får diskutera fallet utifrån tilldelade etiska modeller. På detta sätt säkrar 

läraren dels att målet med uppgiften inte blir allt för öppet för tolkning, och diskussionen riskerar att 

rinna ut i intet. Dessutom behöver inte eleverna visa sina egna privata synpunkter gällande känsliga 

ämnen, och således minskar risken att någon far illa.  

Ett föremål som “forget me now” är bra i detta ändamål, då de tre utvalda etiska modellerna alla tre 

kan diskutera föremålet ur tre infallsvinklar. Diskussionen i detta fall skulle t.ex. kunna utveckla sig 

i denna riktningen: 

Dygdetikern skulle vidhålla att spelskaparna handlade som deras förebilder och inspirationskällor 

gjorde/gör. Att driva om känsliga ämnen är inget konstigt sett till Edmunds tidigare skapelser; att 

tänka sig dennes inspirationskällor som liknande i humor är inte långt bort. Det är dessutom med all 

rätt som denna form av komedi framställs i spelet; som amerikaner har spelskaparna den 

demokratiska rättigheten till yttrandefrihet och stoppas därför inte av censurlagar för att skärma av 

känsliga ämnen. Dygdetikern skulle därför, med tanke på Edmunds inspirationskällor och tidigare 

alster, mena att de handlar etiskt korrekt; meningen är humor, inte att skada någon. 

Konsekvensetikern skulle se på saken med andra ögon. Då konsekvenserna av en handling är det 

som bestämmer den etiska korrektheten skulle den etiska korrektheten helt förändras beroende på 

spelkonsumentens syn på “forget me now” och föremålets porträttering. Om mottagandet är 

negativt och stötande är det etiska handlandet dåligt. Med tanke på att konsumentskaran teoretiskt 

sett begränsas av antalet nu levande människor, kommer någon ta illa upp med tanke på vad och hur 
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föremålet egentligen skämtar kring för substans. Detta betyder att en etiker i det lägret kan hävda 

etiskt felhandlande av spelskaparna.  

Pliktetikern skulle mena, likt dygdetikern att allting var upp till spelskaparna. I och med att det är 

deras plikt att handla utifrån det de uppfattar som korrekt och pliktenligt efter sin egna moraliska 

kompass. Det är förmodligen enligt dem inget moraliskt fel i deras humor gällande rohypnol, utan 

snarare deras plikt att faktiskt ha med det i spelet, av en eller flera anledningar. Dels kanske för att 

visa sin uppskatning mot tv-serien som gett dem inspiration, dels för att de anser skämtet roligt och 

bisarrt nog att framstå som oseriöst menat i allas ögon. 

Detta är såklart teoretiskt hur diskussionen i gymnasieskolan skulle kunna se ut gällande detta 

föremål i relation till de tre etiska modeller jag valt ut, som enligt kursplanen ska tas upp till 

diskussion som jag upplever att porträtteringen av “forget me now” faktiskt gör. Även ifall 

diskussionen skulle utvecklas i ett annat håll än det som föreslagits här ovanför(diskussioner går 

enbart att styra till en viss grad) är många element närliggande till föremålet diskussionsvänliga 

inom den etiska spelplanen. 

Ett annat föremål intressant för diskussion kring etisk och moralisk korrekthet är “Gimpy”. Enbart 

namnet är problematiskt då det bland annat används som nedvärderande skälsord mot personer med 

fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Föremålet är en svart mask med dragkedja för munnen, 

ett utseende som snabbt kopplas ihop med BDSM-kulturen.  I Quentin Tarantinos film Pulp 20

Fiction är en karaktär i submissive-roll(en sexuell roll inom BDSM), döpt till “the gimp” och bär en 

mask likt den i spelet. Det går alltså att dra slutsatsen att spelskaparna med hjälp av föremålet 

“Gimpy” anspelar på just denna karaktär ur Pulp Fiction, för att likt med föremålet “forget me 

now” hylla en av spelmakarnas inspirationskällor.  

Detta föremål öppnar för en diskussion på flera plan. Dels kan en diskussion utifrån kursplanens 

punkt om “analys av argument i etiska frågor utifrån olika livsåskådningar”, när det gäller 

sexualitet. Den konservativa sexuella syn som historiskt existerar inom de abrahamitiska 

religionerna utmanas av den liberala sexualiteten som existerar inom BDSM-kulturen, som 

 NE:s definition av BDSM. BDSM (av engelska bondage and disciplin [B&D], domination and submission 20

[D&S] och sadism and masochism [S&M]),sammanfattande benämning på en serie olika men ibland 
sammansatta extrema eller okonventionella sexuella uttryck, vilka ibland betraktas som en specifik 
subkultur.
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föremålet “Gimpy” bland annat anspelar på. Argument gällande individers sexualitet kan efter 

elevernas kontakt med föremålet, presenteras och analyseras mot de olika frågor om sexualitet 

“Gimpy” väcker; i och med att BDSM-kulturen i stort är öppen till all form av sexualitet kan 

diskussionen därför styras in i de delar läraren anser nödvändiga för situationen i undervisningen.  

Den andra punkten i kursplanen, gällande analys av argument från livsåskådningar, trosläror och 

religioner kan också undersökas med hjälp av föremål “Gimpy” . Att granska abrahamitiskt troende 

subgruppers argument gällande sexualitet, vad de baseras på och hur det implementeras. Eleverna 

får genom detta se vad de religiösa argumenten gällande sexualitet faktiskt säger inom olika 

troendekretsar och reflektera kring varför denna inställning till sexualitet kommer ifrån och genom 

det skapa en medvetenhet varför vissa ställningstaganden görs inom olika grupper. 

Andra diskussionsfrågor “Gimpy” väcker är ännu en gång om korrektheten i hur barn porträtteras. I 

och med att protagonisten är ett barn blir viss porträttering mer kontroversiell och problematisk än 

vad den annars skulle vara. Att med ett föremål som “Gimpy” antyda att ett barn är i en submissive-

roll inom BDSM-kulturen(med vetskapen om bakgrundshistorien till varför “Gimpy” är med i 

spelet), är självklart kontroversiellt; dels för att BDSM i sig självt inte är det mest folkliga av 

ämnen, och för att antyda att barn ägnar sig åt sexuella akter. Diskussionen kring barns utsatthet och 

hur yttrandefriheten fungerar/ska fungera. Vart gränser går, censur och avvägningar gällande 

individers egna uttryck.  

3.3 Troslärors syn på livsfrågor 

Enligt den i denna uppsats valda andra punkten ur kursplanen, ska etiska frågor analyseras utifrån 

olika trosläror och religion, främst med fokus på kristendom och de andra världsreligionerna. The 

Binding of Isaacs humor och underliggande berättelse öppnar för diskussionen kring etiska frågor 

gällande liv och död. Självmord är ett sådant exempel.  De abrahamitiska religionerna inte minst 21

har tydliga motsättningar till självmord. Det finns många föremål i spelet som symboliserar 

självmordsredskap, och som vid användning/upplockning anspelar på just detta.  Andra föremål 22

 Koranen, Sura 4:29-30.21

 “Transcendence”-en hängsnara. “Razor blade”-text vid upplockning: “feel my pain”. “Kamikaze!”-en 22

bombväst, m. flera.
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kräver att du som spelare aktivt väljer att döda protagonisten innan dess effekter sätts i gång. 

Dessutom har den bakomliggande storyn som presenteras genom de olika slut som finns tillgängliga 

i spelet, tematik som kan knytas mot självmord. The Binding of Isaac skulle kunna vara en bra 

ingång till diskussion kring självmord och frågor kopplade till fenomenet. De element av fenomenet 

som återfinns inom spelet är typiskt för allmänhetens uppfattning om självmord och försök till 

samma sak, i t.ex. de hjälpmedel vanliga vid självmord som återfinns representerade i spelet. 

Fenomenet kan alltså presenteras på ett vis som känns igen från annan populärkulturell 

framställning. Därifrån kan en diskussion startas om varför ett tema som detta får ett så pass stort 

utrymme i ett spel som strävar att slå åt alla håll.  

  

Den andra punkten ur gymnasieskolans kursplan jag valt att lyfta ut syftar alltså till att analysera 

argument från livsåskådningar gällande etiska frågor. Spelet har en tydlig abrahamitisk tematik, 

genom t.ex. bossen Isaacs förvandling till ängel på nivån “The Cathedral”, de pakter som kan tas 

med Gabriel och Uriel, alla spelbara karaktärer är döpta efter karaktärer inom abrahamitisk tradition 

etc. och det har med föremål och andra inslag av känsliga frågor som de abrahamitiska religionerna 

har en del att säga till om. Att diskutera och analysera deras argument i dessa frågor är The Binding 

of Isaac en bra ingång till. Just i att den abrahamitiska tematiken är så nära och genomsyrar hela 

spelet, samtidigt som det drar paralleller till att protagonisten t.ex. använder sig av ett rakblad för att 

börja gråta ännu mer(kan ses som självmordsförsök som leder till smärta, som gör att protagonisten 

gråter än värre). 

  

Att med eleverna diskutera trosläror syn på självmord och självskadebeteende är ett viktigt samtal 

att föra. Självmord är ett samhällsproblem, och självskadebeteende och självmordsförsök 

förekommer i tonårsåldern, att därför prata om det i skolan är inte bara lärande, utan i vissa fall 

nödvändigt. De abrahamitiska religionernas motiveringar och ståndpunkter kring självmord kan 

lyftas fram utifrån spelets porträttering. De olika föremålen porträtterar som nämnt kända 

tillvägagångssätt för självmord. I och med att elever kan ha personliga erfarenheter av självmord, 

måste diskussionen föras försiktigt. Elever kan uppfatta diskussionsämnet som traumatiskt och då 

skolan ska vara en trygg miljö får ingen elev lida skada av ett undervisningsämne. Dock borde 

frågan lyftas inom skolan.  

Fostransuppdraget väger tungt, och att då hjälpa elever om än sekundärt i privatlivet står på 

agendan. Att därför diskutera denna känsliga fråga är nödvändigt, men måste göras med försiktighet 
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och med betydande ledning från lärarens sida. Att använda sig av ett humoristiskt verk för att 

diskutera ett ämne som elever kan ha personliga erfarenheter av, och som ofta beror på psykisk 

ohälsa är svårt att ta upp på ett bra sätt i en klass full av unga vuxna. Det kan uppstå en jargong 

bland elever, där de individer med personliga erfarenheter av just självmord kan fara illa. Därför är 

det bättre att ta upp sådana ämnen i mindre grupper, utan koppling till ett humoristiskt verk som The 

Binding of Isaac, och att läraren förankrar diskussionen i hjälpgrupper och annat form av stöd, t.ex. 

kuratorer, mentorer eller andra vuxna på skolan. Det går så klart att använda sig av The Binding of 

Isaac, med den ingång till abrahamitiska religioners syn på självmord, vilket är ett intressant ämne. 

Läraren måste dock vara noga med att känna av hur klassen skulle hantera ämnet så ingen far illa. 

En annan nivå av spelet som passar att diskutera inom självmordrubriken är en specifik spelbar 

karaktär i spelet: “Judas”. Judas är en av de spelbara karaktärerna i spelet, denna karaktär får vid 

spelets början lägre liv än standard, men gör mycket högre skada(behöver mindre antal tår-

projektiler för att besegra en fiende). Dessutom börjar karaktären med föremålet “Book of Belial”, 

en direkt referens till bok tre i den satanistiska bibeln. Detta föremål ger bland annat en 100% 

procentig chans till en “deal with the Devil”. Allt detta sammansatt, tillsammans med den 

abrahamitiska tematiken som återfinns genom hela spelet tyder på att denna protagonist ska 

föreställa Jesus lärljunge Judas, som förrådde honom. Judas är dessutom en av de få individer i 

bibeln som det beskrivs ska ha tagit sitt liv självmant.  I och med detta kan karaktären undersökas 23

utifrån Nya Testamentet och hur de böcker i NT som nämner Judas väljer att beskriva honom. En 

diskussion om kristendomens syn på självmord när en av de mer negativt ansedda karaktärerna 

inom kristen tradition är en av de få som begår denna akt. Att ta upp hur historisk syn skiljer sig 

från modern osv. 

Ett annat föremål som absolut går att diskutera är “Wire coat hanger”. När detta föremål plockas 

upp får protagonisten en klädgalge genom huvudet, liknande hur den ikoniske Frankensteins 

monster har muttrar som sticker ut ur hens tinningar. Denna form av porträttering öppnar för en 

djupgående diskussion kring religion och abort, då klädgalgen genom huvudet på protagonisten 

antyder att denne var oönskad och ett försök gjordes att abortera denna med hjälp av en klädgalge, 

ett känt sätt som använts vid aborter när konventionella tekniker inte varit ett alternativ. Om t.ex. en 

kvinnas familj motsätter sig abort tydligt kanske det inte finns ett annat val än att göra det med enda 

 Bibeln, Mat 27:3-5.23

�19



möjliga hjälpmedlen. De tre abrahamitiska religionerna har en lång historisk motsättning till abort 

och för gemene man ur en traditionellt kristen kultur är abortfrågan förmodligen en av de frågor 

som kopplas starkast till ämnen religion har mycket att säga till om, då delar av kyrkan och 

kristendom ofta tagit debatten om abort. Dock har frågat kallnat något i modern tid och aborter går 

att genomföra kliniskt och professionellt i Sverige idag egentligen helt utan komplikationer för den 

specifika individen. De största motsättningarna mot abort kommer idag istället från olika 

subgrupper av de abrahamitiska religionerna, vissa mer intensivt än andra. Grupper som Army of 

God i USA t.ex. En kristen subgruppering som har tagit det så lång att det nått terrornivå, där 

gruppen attackerar abortkliniker och dess personal.  Abort är en känslig fråga inom stora religiösa 24

kretsar; i Sverige har abort utvecklats till lite av en icke-fråga, kvinnor ska ha rätt att abortera. 

Däremot är det viktigt för eleverna att förstå att så inte är fallet i stora delar av världen. Det kommer 

då och då nyheter om abortmotstånd i någon del av världen och elever kan i det läget vara något 

omedvetna om den stora debatten abort är i det globala samhället. 

När det kommer till abortfrågan i Sverige kommer den snarare från enskilda individer, där det ingår 

i deras profession att utföra aborter och deras motvilja till detsamma. Detta är en än gång ett gott 

diskussionsämne att tillämpa de etiska modellerna religionskunskapen ska implementera i 

undervisningen. Elever får utifrån etiska modeller diskutera individers ovilja att utföra aborter, trots 

att det ingår i deras arbetsuppdrag. Diskussion kring var båda sidor kommer ifrån, det förståeliga i 

individers övertygelse i att deras handlingar är fel enligt t.ex. dygdetik. Ska de då tvingas utföra 

dessa ändå? Att t.ex. ge eleverna olika roller att anamma och diskutera utifrån, så att personliga 

åsikter inte behöver skava mot varandra kan i detta fall vara värt att implementera i undervisningen.  

Att dessutom diskutera problematiken med kvinnor som dör i amatöringrepp vid aborter som var 

vanligare förr, men fortfarande är aktuellt i delar av världen, är en fråga som borde belysas i skolan 

och The Binding of Isaacs porträttering lyfter båda sidors ståndpunkt på ett bra sätt.  

Att porträttera protagonisten med en klädgalge genom huvudet visar på vad abort egentligen är; att 

handgripligen avlägsna ett befruktat foster från en livmoder. Samtidigt som porträtteringen i Isaac är 

ett extremfall där ett provisoriskt verktyg som en klädgalge använts; vanligtvis sker ingreppen av 

utbildad personal med specialiserade instrument för ingreppet, som en medicinsk operation ska gå 

 Wirén, Sacharias, Army of god, s. 7.24
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till. Klädgalgen genom huvudet visar även för-sidans argument för de icke-humana metoder 

desperata kvinnor än idag fortsätter ta när möjlighet till professionell abort inte går att finna.  

Från denna porträttering med klädgalgen, kan diskussionen väckas. Båda sidors argument kan lyftas 

och undersökas genom olika etiska modeller, de tre som lyfts i högstadiets kursplan fungerar fint i 

detta fall, och kan appliceras på båda sidors argument i frågan. I USA talas det om politiska gruppen 

“pro-life”. De som säger sig vara “pro-life” är emot abort och menar att allt liv är heligt, även det 

ofödda. Den andra punkten ur kursplanen som i detta arbete lyfts fungerar bra att applicera till 

denna grupp och dess argument gällande abortfrågan. “Analys av argument gällande etiska frågor ur 

religioners perspektiv” passar bra in på denna fråga.  

Ett annat föremål intressant att titta på ur, dels ett abrahamitiskt perspektiv, samt ett 

världsomfattande politiskt är “Ludovico technique”. Detta föremål gör om protagonistens utseende 

så att dennes ögonlock blir vitt uppspärrade och de tårar som tidigare skjutits iväg i raka linjer från 

protagonistens ögon, i den riktning spelaren bestämmer, byts ut mot en ensam större tår, fritt 

svävande. Denna nya ensamma tår kontrolleras av spelaren, och denne bestämmer vilken riktning 

tåren ska färdas i.  

Detta föremål är en vink till Anthony Burgess novell A clockwork Orange, kanske mer känd i sin 

filmatisering gjord av Stanley Kubrick. I detta litterära verk utsätts en av karaktärerna för något som 

kallas “Ludovico’s technique”. Karaktären i fråga älskar våld, och för att motverka detta 

våldsbejakande spärrar de up hans ögon, så att blinkningar blir omöjligt. Dessutom ger de honom 

droger som skapar obehag och illamående och tvingar honom att titta på våldsamma filmer, för att 

på detta sätt bota honom från sin positiva inställning till våld. 

Detta föremål tåls med andra ord att analyseras och diskuteras. I detta föremål finns fler än en 

diskussionspunkt, dels kan tvångsbehandling av oönskade personlighetsdrag diskuteras, experiment 

genomförda på levande människor, samt tortyr i olika former. Tvångsbehandling och mänskliga 

försökspersoner är ett oerhört intressant ämne att diskutera ur olika etiska utgångspunkter, inte 

minst de modeller som fokus ligger på i denna undersökning. Huruvida handlingen är god eller inte 

ses på så många olika sätt. För den individ som blir tvångsbehandlad eller experimenterad på är det 

sällan annat än ont. Men anledningen till beslutet om tvångsbehandling eller experimenterandet är 
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intressant att diskutera. Att undersöka hur de som fattade beslutet om denna form av behandling 

tänkte när de ansåg att denna form av extrema åtgärd var nödvändig och rentav rätt handlat. 

 Att titta historiskt på olika anledningar för tvångsbehandlingar och mänskliga experiment är också 

intressant. Inte minst Sverige har en rik historia av tvångsbehandling och experimenterande på 

levande människor; ta bara Vipeholmsexperimenten och de påtvingade steriliseringarna av 

transpersoner som skedde i Sverige så sent som under 1900-talet.  Etiskt normativt är det fel med 2526

tvångsbehandlingar och experimenterande på människor, men att som sagt undersöka hur de 

inblandade i denna form av icke-humana behandling av andra individer tänkte när de fattade 

beslutet att det skulle genomföras. Vissa etiska modeller menar såklart att denna form av behandling 

bär goda saker med sig, ibland är denna form av icke-humanitet till och med nödvändig. 

Utilitaristen  skulle kanske mena att de experiment gällande karies som utfördes på de inlagda på 27

Vipeholmsantstalten under 1900-talet var en nödvändighet. De inlagda individerna bidrog inte till 

samhället, och via experimenten med kola och godis lyckades forskarna förstå vad karies var, och 

hur det skulle behandlas. Att ställa utilitaristen mot en pliktetiker och en konsekvensetiker i en fråga 

om mänskligt experimenterande skulle ge en bra inblick i de olika gruppernas tankebanor för 

eleverna. Beroende på pliktetikerns position skulle det vara en ond handling, medan 

konsekvensetikern är något splittrad; människor for illa, men om det bar något gott med sig skulle 

det negativa experimenterandet ställas mot det positiva utfallen av experimenten. 

 Att dessutom diskutera detta ur ett abrahamitiska perspektiv blir intressant. De flesta troende inom 

den abrahamitiska traditionen skulle mena att denna form av behandling av andra individer är 

gudsförgäten, ingen skapelse av Gud förtjänar denna form av behandling. Dessutom anses det från 

de flesta traditioner inom den abrahamitiska som syndigt för den/de som utför denna form av 

handling. Dock blir det problematiskt när det kommer till mindre subgrupper inom den 

abrahamitiska traditionen. Skulle grupper som Daesh ha något emot att genomföra experiment på 

någon de anser vara otrogen, och hur skulle diskussionen i det lägret då gå? Samtidigt har 

västvärlden med sin kristna tradition en historia av så kallad konversionsterapi, där målet var/är att 

 Sveriges Radio, “Tvångssteriliseringarna av transpersoner”.25

 Sveriger radio, “Vipeholmsexperimenten”.26

 NE:s definition: utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att 27

konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda 
välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
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bota avvikande sexualiteter och göra individer heterosexuella igen. Denna form av terapi görs av 

individer i tron om att alla andra sexualiteter förutom den heterosexuella är avvikande sjukdomar 

och botningsbara. Här har även religion en stor inverkan, då traditionellt sett den abrahamitiska 

traditionen tagit tydligt avstånd från allt som inte är heterosexualitet. Tyvärr är inte denna form av 

behandling än inskriven i historieböckerna, utan bland annat USA är känt för att i vissa delar av 

landet pågår denna form av behandling fortfarande, vanligen bland olika kristna grupper.  28

Tortyr har sedan USA förklarade krig mot terrorism blivit alltjämt vanligare i världsnyheterna. 

Bilder från fångläger som Guantanamo Bay och Abu Ghraib släpptes för några år sedan utan några 

direkta konsekvenser.  FN ska i sina globala mål de släppte år 2015, som ersatte millenniemålen få 29

bort all form av barntortyr från världen.  En diskussion kan här föras kring varför de specificerar 30

just tortyr mot barn, och inte tortyr i stort. Tortyr är ett krigsbrott som egentligen ingenting görs åt 

för att stoppas. De fångläger ägda av USA som alltjämt utövar tortyr är fortfarande i drift utan några 

egentliga åtgärder. Daesh släpper med jämna mellanrum videor där de torterar sina fångar. Eleverna 

kan med utgång ur The binding of Isaacs föremål “Ludovico technique” diskutera tortyr, vad de 

tänker om ämnet som sådant och vilka åtgärder, om några, som ska göras åt saken. Än en gång kan 

flera etiska modeller appliceras på diskussionsfrågan, kring nyttigheten i tortyr som förhörsteknik 

och liknande. 

3.4 The binding of Isaacs plats i skolan 

Spelet har som bevisat många olika kontroversiella porträtteringar av känsliga ämnen, vissa värre än 

andra och andra inte särskilt självklara vid en första observation. Men hur ser då denna känsliga 

porträtterings plats i gymnasieskolan ut? De satanistiska dragen som syns i spelet har en plats i 

skolan beroende på vad läraren väljer att lyfta för trosläror under momenten som ska avhandla nya 

religiösa rörelser. Dessa har en naturlig plats i gymnasieskolor som erbjuder kursen 

Religionskunskap 2, i den kursen ska nämligen nyreligiösa rörelser avhandlas och de ska 

undersökas hur de hänger ihop med världsreligionerna.  Ifall läraren i detta fall känner att satanism 31

är en av de nyreligiösa rörelser hen vill ta upp med sina elever skulle spelets porträttering av 

 The guardian, “Prayer and pain: why gay conversion therapy is still legal despite dangers”.28

 Gardell, 2008, s. 9. 29

 FN, “de globala målen”, mål 16:2.30

 Skolverket, kursplan gymnasieskolan religionskunskap, s.6.31
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satanismen absolut gå att använda sig av. Då spelet genom det flertal föremål med satanistiska 

element ger en bred och grundläggande ingång till vad som kännetecknar satanismen, bland annat 

har spelet med olika föremål föreställandes den centrala boken inom den moderna satanismen,  32

nämligen Anton LaVeys Satanic Bible och dess olika avsnitt, “The Book of Belial”(avsnitt tre av 

fyra i den satanistiska bibeln) är också med i spelet. Annan form av symbolik återfinns i spelet, t.ex. 

Leviathans kors, en symbol som b.la. används i den satanisitska bibeln.  Det finns även andra 33

föremål som drar paralleller till mer populärkulturella och/eller extrema inslag inom denna rörelse, 

som t.ex. en offerkniv, en ceremoniell skrud, en blodspakt etc. Utifrån dessa föremål går 

diskussionen om samhällets allmänna syn på satanismen och hur den framställs i populärkultur, inte 

minst i The Binding of Isaac, att ta upp. Att ställa den bilden mot hur en uttalad satanist skulle säga 

hur fel/rätt denna form av porträttering är, skulle fungera på ett relativt enkelt och smärtfritt sätt 

inom undervisningen. På det sättet får eleverna se både outsider och insiderperspektiv på en troslära 

som är relativt kontroversiell. 

Kursplanen för religionskunskap 2 säger som nämnt även att de nyreligiösa rörelsernas koppling till 

världsreligionerna ska undersökas. Satanismen är i det fallet en bra lära att titta närmare på, då den 

växte fram som protestgrupp mot främst kristendomen men även de andra två abrahamitiska 

religionerna. Hela läran baseras kring den mest onda entiteten inom den abrahamitiska traditionen 

och vördnaden till denna, och delar på så sätt liknande berättelser med de abrahamitiska 

religionerna, men ur ett annat perspektiv. Även här kan spelet vara till hjälp i sin porträttering, då 

det ställer tydliga kontraster mellan djävulen kontra ängeln, alternativ mörker mot ljus: Det finns 

två pakter, en med djävulen och en med ängeln. Det finns ett vägskäl mot slutet av spelet, där valet 

om spelaren vill slåss i Sheol(dödens boning)  eller i en katedral, beroende på vilken väg du väljer 34

får du antingen slåss mot djävulen eller Isaac i sin änglalika form. Denna form av kontrast mellan 

de satanistiska dragen och de änglalika är en bra diskussionsgrund gällande satanismens tidiga 

historia. 

De droginslag som återfinns i spelet kan som nämnt mycket diskuteras kring. Inte bara faktumet att 

det i spelet är ett barn som intar dessa former av narkotika, utan narkotikafrågan i stort. Det går 

 LaVey, 1969, s. 9-10.32

 LaVey, 1969, s. 25.33

 Bibeln. Jesaja 5:14.34
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genom västvärlden just nu en liberal våg gällande droger och dess användning som syns inte minst i 

USA:s många delstater. T.ex. har frågan gällande legaliseringen av cannabis fått allt större plats och 

det är nu lagligt att bruka cannabis fritt i en handfull delstater, och för medicinskt bruk i ett flertal 

andra. Denna debatt är intressant att diskutera inom gymnasieskolan, då det gäller ett etiskt 

ställningstagande. Vad individer anser gällande användning av narkotikaklassade substanser skiljer 

ansenligt beroende på vem du frågar. 

 Att i klassrumsmiljö tilldela olika etiska modeller till elever och sedan diskutera frågan utifrån 

dessa öppnar för en intressant etisk diskussion. Narkotikaklassade substanser i stort är förbjudna i 

Sverige(med undantag för nikotin och alkohol, samt aktiva substanser som ännu inte hunnit 

narkotikaklassas) och skolan ska upprätthålla Sveriges lagstadga, därför är det även nödvändigt för 

läraren att diskutera lagen och få elever att förstå varför substanserna är olagliga. Att lyfta de 

argument som gör vissa substanser olagliga, även om vissa elever kanske inte kommer hålla med 

måste frågan lyftas och en diskussion för att påvisa varför dessa ämnen är förbjudna i Sverige ska  

framföras till eleverna. Men globalt är narkotikafrågan mer liberal, i Nederländerna t.ex. är 

användningen av cannabis mer utbredd och den kan intas för eget bruk utan komplikationer. Att 

med eleverna diskutera skillnaden mellan olika länders stadgar gällande narkotikaklassade 

substanser är en bra diskussion, varför det ser annorlunda ut och vilka tankegångar som skiljer 

länder åt gällande narkotika. 

Diskussionen utvecklas bäst ifall läraren avgränsar narkotikasubstanserna till de som är lagliga i 

Sverige: nikotin och alkohol och ställa dem mot den drog som i västvärlden nu är på agendan: 

cannabis. Att bredda diskussionen till andra substanser som är olagliga i hela världen är onödigt, då 

diskussionen i det fallet inte skulle leda någonstans. De är olagliga i princip hela världen och 

ingenting tyder på att det ska förändras. Den fråga som är intressant att diskutera är varför en 

tidigare förbjuden substans börjar legaliseras i vissa delar av USA, och är legal redan i ett 

europeiskt land. Frågan om varför denna debatt gällande cannabis fått sådan plats i modern tid, och 

varför nikotin och alkohol fortfarande är lagligt i Sverige trots att de klassas som narkotika. 

Dessutom vid gymnasieålder är, eller kommer eleverna snart bli myndiga. Då får de rösta gällande 

vad för politik som ska gälla i Sverige. Att då informera ungdomarna om vad narkotika faktiskt är 

och hur det påverkar individer och samhällen i stort, i en trygg miljö som skolan är av vikt. Det är 

bättre att de blir informerade om narkotika i skolan än att de hittar information från andra källor där 

den inte är lika objektiv, snarare färgad av olika politiska ställningstaganden. Narkotikafrågan 
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behöver inte nödvändigtvis behandlas under religionskunskapen, men den etiska och moraliska 

infallsvinkeln religionskunskapen ändå har öppnar för diskussioner från fler än ett håll. Om inte 

annat kan en ämnesöverskridande del avsättas för narkotikafrågan, mellan t.ex. religionskunskapen 

och samhällskunskapen. 

Ett annat skäl till nyttigheten i att ta upp ett ämne som narkotikafrågan är den om ännu inte 

narkotikaklassade substanser. Sverige har haft ett flertal uppmärksammade fall gällande drogen 

spice bara de senaste åren där flera dödsfall och svåra skador drabbade individer runtom i landet, 

främst bland ungdomar i högstadie och gymnasieåldern.  Drogen är en kemisk substans som 35

utvecklades som ett medicinskt experiment av en amerikansk kemist, och problematiken kring spice 

är att den aktiva substansen som ger ruset är kemisk, och när den görs illegal kan substansen 

justeras så den inte längre är densamma, och på så sätt undgå narkotikaklassningen.  Spice är en 36

populär drog bland ungdomar och information om dess skadlighet borde då eftersträvas i 

gymnasieskolan, för att säkerställa säkerheten för elever genom det uppdrag skolan har som 

fostrare. 

3.5 The Binding of Isaacs handling 

En författare på hemsidan twinfinite.net har gett hens tolkning av The Binding of Isaacs story,  som 37

spelets skapare, Edmund McMillen på sin blogg erkänt som en nästintill korrekt tolkning av vad 

spelets underliggande handling syftar mot.  Kontentan av denna författares tolkning av The 38

Binding of Isaac är som följer: 

Isaac är ett barn som är fysiskt och psykiskt plågad av hans mamma och andra medmänniskor. I sin 

utsatthet har Isaac sökt skydd från den plågsamma verkligheten i en värld skapad i hans sinne-

källaren spelet tar plats i. Här slits han mellan synen på det egna värdet av hans liv, samt den 

självbild han blivit präglad till, en dålig människa ovärdig av sitt eget liv. Detta gör att hans egen 

sinnevärld blir hemsökt av monster och föremål kopplade till den plågan han blivit utsatt för(bland 

annat de föremål nämnda i denna uppsats) och därför kan alla dessa återfinnas i källaren. I sitt 

 Sveriges Radio, “Spice-epidemin”.35

 Sveriges Television, “Spice- från forskningsmiss roll livsfarlig drog?”.36

 Twinfinite.net.37

 Edmund McMillen blogg.38
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försök att få klarhet i sin egen självbild söker han svar i bibeln, vilket leder till en skiljeväg i 

sinnevärlden. En leder till insikt att medmänniskors uppfattning stämmer om honom, och han drivs 

längre in i sinnevärlden där han fastnar tillsammans med monstren. Den andra vägen leder till att 

han besegrar djävulen och så blir befriad från sin dåliga självbild och återvänder till verkligheten 

med insikt om sitt egenvärde. 

I denna historia finns många viktiga diskussionsområden:  

Värdet av det egna livet, behandlingen av medmänniskor, moraliska riktlinjer och frågor gällande 

det personliga välmåendet. Den första punkten ur kursplanen jag valde att lyfta, som behandlar det 

goda livet, samhället och den normativa etiken som ska gälla går att applicera på denna handling. 

Att med elever diskutera vad det egna välmåendet är, vilka som får bestämma över hur den enskilda 

individen ska handla, hur de reglerna ska vara utformade och till vilken utsträckning. Att diskutera 

det egna välmåendet och hur yttre påverkan kan få fatala konsekvenser för den enskilda individen. 

Vad det är som ingår i det goda samhället, hur det blir bättre om individerna i det känner att de 

bidrar och är en del av det. Vad det är som gör den enskilda individens liv bättre och hur det skiljer 

sig från person till person. Att acceptera att individers egna coping-mekanismer, om det så är 

religion, trosläror eller andra moraliska riktlinjer.  

Från handlingen i spelet kan diskussioner kring familjerelationer lyftas. Om hur dygdetiken skulle 

förändra relationen mellan barn och förälder beroende på hur föräldern i fråga blev uppfostrad. Om 

föräldern blev strikt uppfostrad enligt självklara regler kommer hen, uppfostra barnet på ett sätt 

influerat av dennes egen uppfostran. En annan förälder utan samma strikta uppfostransmall kommer 

uppfostra sina egna barn på det sätt hen enligt sin egen dygd känner passande. Likadant skulle en 

pliktetiker uppfostra sina barn enligt de ramar och regler hen själv har förvärvat genom erfarenhet. 

Diskussionen skulle kunna gå över i elevers personliga åsikter i frågan, dock är risken att elevers 

situation hemma upplevs som orättvis och problematisk. Att dessa elever får höra negativa 

konnotationer från klasskamrater gällande deras hem och uppfostransmiljö kan bli skadligt och 

motverka meningen med diskussionen. Dock ska skolan råda under svenska lagar och det 

demokratiska värden Sverige är byggt på. Därför kan läraren vid diskussionens start nämna de 

uppfostransmetoder som är olagliga, t.ex. barnaga, och när läraren gör detta även meddela klassen 

att om någon känner att de lever under felaktiga förhållanden antingen prata med 
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klassföreståndaren, en annan vuxen på skolan, eller ringa en organisation hängiven åt sådana frågor, 

exempelvis BRIS. 

Moraliska riktlinjer och religiositet som livsguide kan också diskuteras. Isaac finner både lycka och 

elände i bibeln, beroende på vad han väljer att utläsa ur texten, hur han väljer att tolka den. Läraren 

kan med denna tematik välja att lyfta diskussionen kring hur individer väljer att tolka sin egen 

självbild. Beroende på vilken sinnesstämning du som individ har kommer du kunna tolka budskap, 

meddelanden och riktlinjer på antingen ett positivt, stärkande sätt, eller ett negativt, försvagande. 

Diskussionen kring vad det är som bidrar till antingen den positiva eller negativa självbilden, och 

hur bekräftelse kan förvandlas till dementering, beroende på vilken inställning individen i fråga har. 

Läraren kan lyfta vad eleverna tror påverkar inställningen till det goda livet mest, medmänniskor, 

vänskapsrelationer, religion etc. En nyttig diskussion som öppnar för elevernas tolkning av vad de 

själva finner positivt i sitt liv, och vilka faktorer som har störst positiv inverkan på de. De olika 

etiska modellernas ställning i frågan kan och diskuteras. Vad skulle en dygdetiker ur en specifik 

uppväxtmiljö se som positiva faktorer till det goda livet och samhället, likadant med pliktetiker ur 

en specifik livssituation, även konsekvensetikern och hur dennes handlingar skulle reflekteras mot 

det goda samhället och livet. 

Eleverna kommer i gymnasieåldern vara unga vuxna, vid gränsåldern för myndig. Dock kvarstår det 

viktiga ämnet om mobbing och illa behandling av medmänniskor och klasskamrater. Trakasserier 

och mobbing är inte specifika företeelser för barn och ungdomar, utan existerar lika fullt i 

vuxenvärlden. Hela The Binding of Isaacs handling har sitt ursprung i den behandling Isaac utstått 

från vuxna och barn. Om han inte behandlats illa hade hans sinnevärld aldrig blivit invaderad av 

monster och negativt implementerade föremål. Ur denna del av handlingen kan en diskussion om 

just mobbing och illa behandling lyftas. Få eleverna att fundera kring gånger de själva känt sig 

orättvist behandlade, eller om det förekommit tillfällen de själva behandlat någon illa. Läraren kan 

ta exempel-scenarion där individer blir illa behandlade och kåta eleverna vädra sina åsikter gällande 

situationen, med tydliga argument och alternativa handlingssätt. 
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4. Slutsatser och Sammanfattning 

The Binding of Isaac är ett lättbegripligt spel fyllt med kontroversiell humor. Inom ett ämne som 

religionskunskapen på gymnasienivå är dessa kontroverser som visat av analysen här ovan 

diskussionsvänliga och en öppning in i ämnen elever får en stor reflektionsmöjlighet till och där 

parter i frågan har många infallsvinklar och ståndpunkter, inte minst från trosläror och religioners 

sida. Detta öppnar för ett diskussionsforum som ämnet religionskunskap drar nytta av i de etiska 

och moraliska ställningstaganden som existerar kring dessa kontroversiella porträtteringar. Dock är 

denna tematik inte unik för The Binding of Isaac, och kan diskuteras som enskilda ämnen utan att 

använda sig av spelet och undervisningen skulle fortgå likt väl, utan att missa några kursmål.  

Det The Binding of Isaac skulle kunna bidra med i klassrummet är den röda tråden som spelet 

skapar, genom de diskussionsvänliga föremål som konsekvent återkommer i varenda session som 

spelas i spelet. Att ha ett forum som spelet där ett flertal etiska diskussionsområden återfinns 

gemensamt, i en porträttering som knyter ihop frågorna genom att visualisera dem genom 

protagonisten i spelet öppnar för en bra minnesbild och en bra start i en diskussion.  

Att de etiska frågorna i The Binding of Isaacs fall aldrig är isolerade ifrån varandra, de finns alla 

där, och vid upplockning av protagonisten kommer föremålens påverkan på protagonisten synas 

sida vid sida. Detta skapar ett verktyg för undervisande läraren att ställa frågorna jämsides och 

isolerade. Att diskutera en fråga som t.ex. abort med eleverna, där de abrahamitiska religionerna har 

mycket att säga till om, och sedan gå vidare till en annan, t.ex. behandling av medmänniskor. 

Verktyget som spelet då är, att skapa minnesbilder och gemensamma nämnare genom visuell design 

gör att dessa frågor får en koppling till varandra, och eleverna kan lättare reflektera kring varför en 

religion säger si i den frågan, och så i en annan. Vad är den gemensamma nämnaren mellan de olika 

ställningstaganden, från den specifika religionens sida? 

Denna röda tråd mellan de etiska frågorna öppnar alltså för en djupare förståelse gällande gruppers 

ställningstaganden i etiska frågor. I frågor där tydliga riktlinjer och åsikter uttrycks från gruppers 

sidor öppnar för en djupare inblick i de underliggande orsakerna till de specifika 

ställningstagandena och detta i sin tur öppnar för en insikt i varför dessa åsikter uttrycks. Motverkan 

mot den särskiljning som så lätt kan uppstå underlättas när etiska frågor kopplas ihop med verktyg 

som den visuella designen The Binding of Isaac hjälper till med. 
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En annan röd tråd The Binding of Isaac i sin helhet uppfyller är den gällande yttrandefrihet. Genom 

hela spelet, med all porträttering och tematik lyfter onekligen frågan om yttrandefrihet och på vilka 

sätt den borde användas. Att jämföra spelet med andra kontroversiella ämnen, och samtidigt 

diskutera vikten av kontext, konsumentbas och syfte med sitt artistiska, politiska eller annan form 

av yttrande. Frikopplat från dessa punkter kan vad som helst uppfattas som stötande och kränkande, 

men att då undersöka varifrån information i stort kommer från är av yttersta vikt för förståelsen 

gällande ämnet. Detta öppnar även för en diskussion och ett undervisningsmoment gällande 

källgranskning och kritik, där the Binding of Isaac kan fungera som ämnesöverskridande moment 

mellan religion och t.ex. samhällskunskap. 

Interaktionen tv-spelet erbjuder öppnar även för en djupare relation mellan de etiska 

diskussionsfrågorna och eleverna, där eleverna med hjälp av The Binding of Isaac kan få motoriska 

minnesbilder av frågorna när de t.ex. plockar upp föremål, eller äntrar rum med tydlig tematik 

kopplat mot diskussionsämnet. Att använda sig av ett tv-spel blir mer engagerande på ett annat plan 

än vad t.ex. muntliga presentationer och läsning gör, då individen själv styr handlingen och 

utgången själv, dock i en sluten miljö, avgränsad på ett tydligt sätt. Den enda riktningen det går att 

färdas i spelet är framåt, vilket stänger av möjligheten för planlöst spelande, som i exempelvis 

“open world”-spel, eller rollspel, som den tidigare forskningen i denna analys utgår ifrån. Detta gör 

att konsumenten oundvikligen kommer stöta på de diskussionspunkter i analysen lyft och således 

fungera i undervisningssyfte hur det än konsumeras. Dessutom kan varje spelomgångs specifika 

“seed” användas av läraren för att ladda en spelomgång där det är säkert att dennes utvalda 

diskussionspunkter förekommer.  

Att jämföra denna form av slutna valbara spelomgång där vägen till slutmålet kan styras mha. 

“seeds” och slutna kodade rum i detta fall skapar en styrd interaktivitet som rollspel kan misslyckas 

med. Nordström menar i sin C-uppsats att bordsrollspel är bra för den ständiga improvisation 

spelandet kräver. Dock blir improvisationen negativ när eleverna ska mötas med främmande 

kulturella fenomen eller traditioner eleverna själva inte känner igen. Då improvisation styr spelet 

framåt måste då eleverna vara bekanta med fenomenet i fråga för att kunna utforska det med hjälp 

av improvisationen och att själva styra vad som ska hända kring fenomenet, eller helt enkelt hoppar 

över den delen i historien som utvecklas. I detta fall menar han att linjära verk är bättre, när 
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eleverna tvingas möta och lära känna fenomen de inte känner igen.  I detta fall skulle The Binding 39

of Isaac fungera bättre när det gäller etiska frågor, där eleverna stöter på föremålen, rummen och 

liknande fenomen som spelar på religiositet och etiska ställningstaganden. Dock kräver det att 

läraren är med och styr för att förklara vad det faktiskt är fenomenet i fråga söker att porträttera, då 

det i vissa fall kan vara otydligt vad det faktiskt är fenomenet porträtterar. 

En annan punkt Nordström lyfter i sin uppsats är att bordsrollspel kräver att eleverna själva styr hur 

spelet utvecklar sig med sin egen fantasi, vilket kan falera om eleven/eleverna i fråga inte känner 

sig manade att uttrycka sig i rollspelsklimatet.  Om fallet är sådant kan inte historien utvecklas, då 40

den styrs genom elevernas egen fantasi och de väljer hur den ska fortlöpa. Det problemet kommer 

inte uppstå med ett tv-spel likt The Binding of Isaac. Där finns det bara en väg att gå för progression 

och det kräver inget mer av eleverna än att de väljer att styra protagonisten genom en joystick med 

hjälp av tummen, inte sin egen fantasi. Dessutom finns det bara en väg att gå för progression, då 

The Binding of Isaac är låst via kodning, bordsrollspel har i praktiken oändligt många vägar att gå, 

då historien styrs av spelarnas egen fantasi. 

Lindström klargjorde i sin uppsats att levda rollspel inte får så stor plats inom undervisning då det 

är så pass tidskrävande.  Samma problem kommer förmodligen uppstå med The Binding of Isaac. 41

En spelomgång kan ta allt mellan en kvart till över en timme att klara av, beroende på hur djupt ner 

i källaren spelaren väljer att gå, hur stark protagonisten lyckas bli via de föremål som stöts på och 

hur duktig den faktiska spelaren är på The Binding of Isaac. Detta kan dock förebyggas på ett gott 

sätt via de “seeds” som tidigare nämnts i uppsatsen. Om en “seed” väljs där starka föremål 

förekommer och kopplingar till de ämnen som läraren vill ska lyftas i undervisningssyfte, samt att 

spelomgången avbryts en bit in när det inte längre är nödvändigt för undervisningen att fortsätta 

kommer spelomgången bli kortare. Dock kommer det bli svårt att spela mer än ett par omgångar då 

det tar upp så pass lång tid.  

Något som rollspel i alla dess former har som inte tv-spel erbjuder är just möjligheten till att styra 

historien själv. Enligt Nordström var detta både en styrka och svaghet som rollspel har. Om den 

 Monssen Nordström, Joel. Den didaktiska potentialen i bordsrollspel- En studie om interaktivt berättande 39

och den svenska läroplanen. s. 46. 

 Ibid. s. 52.40

 Lindström, Jens. s. 47.41
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utnyttjas till sin fulla potential har den vägar in i diskussionsområden specifikt utvalda för specifika 

individer och klasser tv-spel i sin kodade låsning aldrig kan erbjuda. Dock kan detta som Nordström 

belyser även vara en svaghet, om eleverna inte är öppna för att rollspela. Tv-spel är lättare att ta till 

sig som individ då det inte kräver samma personliga engagemang, men tv-spel är som rollspel, 

böcker, muntliga presentationer och annat undervisningsmaterial, en smakfråga. Alla elever 

kommer inte tilltalas av formatet och kommer föredra andra undervisningsmaterial. 

Analysen visar vad humorn i The Binding of Isaac oftast bygger på. Scenarion som är otänkbara, 

porträtterat med gulliga små monster i en källare där protagonisten flyr från sin mamma, det är så 

bisarrt att det söker till att bli komiskt. Detta är såklart en form av humor som inte passar alla, och 

dess plats i skolan blir då svårare att inkorporera. Dock kommer elever ute i livet stöta på 

meningsmotståndare och uttryck de känner sig obekväma med. Att då analysera ett sådant verk, som 

ändå är relativt lättsamt, då de kontroversiella ämnena bryts av mot kiss-och-bajs-humor och gulliga 

små varelser, fungerar i gymnasiet; ämnen som yttrandefrihet ska diskuteras, att använda sig av ett 

artistiskt verk vars huvudsyfte inte är att kränka, utan att underhålla via humor, passar bra in istället 

för alternativ vars huvudmål är just att kränka. På det sättet kan elever mötas med kontroversiella, 

för vissa stötande ämnen utan att det tas till sin spets och via det få diskutera och möta 

kontroversiella ämnen i en trygg miljö. 

Ett konkret exempel på hur The Binding of Isaac kan implementeras i undervisningen är som 

uppstart till kursdelen abrahamitiska religioner. Där kan spelet presenteras för eleverna, och sedan 

analyseras, antingen genom att fysiskt spela det, eller använda en video av någon som spelar det, en 

så kallad “Let’s play” som ökat drastiskt i popularitet på forum som Youtube de senaste åren. 

Därefter kan analyser av etiska och moraliska som de i analysen presenterade startas, kopplade till 

de abrahamitiska religioner. Tillsammans med detta kan sedan undervisningen fortgå med 

exempelvis besök från eller till representanter för de olika religionerna, där de själva kan svara på 

av eleverna förberedda frågor kopplade till de diskussionsämnen The Binding of Isaac lyft.  

Därefter kan ett föremål väljas ut från spelet, som i smågrupper får undersökas av elever. Lyft 

grupper och religioners syn och argument gällande frågan, hur de liknar varandra och hur de skiljer 

sig åt, därefter diskutera vad dessa åsikter grundar sig i. 

Med delar av The Binding of Isaac presenterade i denna uppsats, står det klart att porträtteringen 

öppnar för intressanta diskussioner i viktiga ämnen. Dock kan porträtteringen i vissa fall bli känslig, 

�32



som att en klädgalge genomborrar huvudet på ett barn för att porträttera en misslyckad abort. Detta 

är ett genomgående tema genom spelets visuella tematik. Ta ett ämne som är bisarrt, lyft in detta i 

spelet där ett gulligt barn slåss mot gulliga monster i sin flykt från sin mamma. Dessutom är tv-spel 

en o-konventionell undervisningsmetod som elever inte är bekanta med inom skolan och 

undervisningen på samma sätt som mer konvetionella undervisningsmaterial. Det kommer passa 

vissa elever bättre och andra sämre, men likt John Hattie menar är den differentierade 

undervisningen viktig för att inte lektionerna ska bli för monotona, och därigenom höja 

inlärningsgraden.  42

Genom denna uppsats kan det slås fast att The Binding of Isaac kan användas i undervisningen på 

ett eller annat vis. Det är dock upp till omständigheter huruvida spelet i sin helhet, 

sammandragningar, eller enbart små partier av det kan lämpas i undervisningsmiljö. Det blir upp till 

läraren som känner sina klasser bäst ifall spelet kan användas, beroende på tidsaspekten, hur väl 

mottaglig klassen är för: tv-spel som medium, tematiken i spelet, dess artistiska och humoristiska 

uttryck etc. Jag menar dock att stora delar av spelet skulle te sig bra i undervisningsmiljöer. Då det 

är viktiga frågor med djupt genomgående etiska ställningstaganden och diskussionspunkter som 

lyfts genom spelets uttryck, som passar väl in med kursplanens punkter gällande etik och moral, 

samt skolans värdegrund som fostrare av demokratiska ungdomar. Genom att lyfta punkter där olika 

grupper har olika åsikter och ingången till yttrandefrihet som kontroversiell humor tar med sig har 

spelet en plats som diskussionsgrund och diskussionsgrundare inom gymnasieskolan. 

 Hattie, John s.133-135.42
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