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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
 

TV- och datorspel är ett medium som intresserat mig under hela mitt liv. Spelindustrin 

omsätter mer pengar än både filmindustrin och musikindustrin, och engagerar människors 

uppmärksamhet till en grad som en lärare lätt avundas. Inuti spelen såväl som ikring dem 

förmedlas kunskaper och färdigheter. Detta inkluderar färdigheten att spela spelet i sig, och 

kunskaper om spelets regler, karaktärer, berättelser och miljöer. Det kan också inkludera 

bredare och mer grundläggande mänskliga färdigheter som tolkning av visuella intryck, 

reaktionsförmåga, hand-öga-koordination och kreativt tänkande. De faktamässiga kunskaper 

som tränas genom spel tycks kunna innefatta vad än spelet väljer att behandla som tema. 

 

Spel och deras design har intressanta likheter med skoluppgifter. Ett spel och en praktisk 

skoluppgift ämnar båda att låta en användare (spelaren respektive eleven) utföra vissa 

handlingar enligt vissa regler, med vissa verktyg och inom vissa ramar, i syfte att användaren 

därefter ska ha förbättrat sin färdighet i att spela spelet respektive att genomföra det praktiska 

arbetet inom skolämnet. 

 

I spelens fall sker detta lärande oftast under spelarens fritid och med full entusiasm, medan 

skolan i de flesta fall uppfattas som en sorts nödvändigt ont. Jag förutsätter att det 

förhållandet till viss del är oundvikligt med tanke på de förutsättningar som spelen respektive 

skolan underordnar sig. Till exempel måste skolan förbereda eleven för en oändligt komplex 

verklighet medan spelen kan skala av onödig komplexitet för att skapa en strömlinjeformat 

underhållande upplevelse. Men Jag förutsätter också att spelen innehåller exempel på 

lärandestrategier som skolvärlden till fördel kan använda sig av. I detta arbete vill Jag 

identifiera och analysera dessa strategier i syfte att informera min - såväl som andras - 

framtida praktik som lärare. 

 

 



1.2 Bakgrund 
 

Jag växte upp på den svenska landsbygden och gick på högstadiet i en svensk småstad med ca 

3-4000 invånare under början av 00-talet. Glesbygdslivet var specifikt, och utbudet av olika 

kulturuttryck, intressegrupper, värderingar och normer var tunt. Den sociala miljöns 

inställning till det det obekanta och det avvikande var ofta fientlig. Jag tror att detta är ett 

välbekant scenario för de flesta. Den som växer upp i en sådan miljö utan att passa in har ett 

fåtal fönster ut till den bredare världens många nyanser; det fanns hyrfilm på de lokala 

mackarna, eller biofilm fem mils bilfärd bort. TV var naturligtvis allestädes närvarande, men 

mitt barndomshem hade endast tre kanaler ända tills bredbandets introduktion (ca 2003) 

avslutade min TV-tittarkarriär för gott. Musik var ingen bristvara, men utgjordes mest av 

radiopop, dansbandsmusik och föräldrarnas nostalgiklassiker, eftersom mer nischade genrer 

lever på subkulturer som endast har möjlighet att växa fram i tätbefolkade områden. 

Det fönster till omvärlden som fångade mig allra mest var TV-spelen. Spelens popularitet 

hade ökat sedan 80-talet och målgruppen hade breddats, men det fanns fortfarande ett visst 

nördstigma i högstadiets sociala sfär. Bilden av spel som något barnsligt hängde kvar till viss 

del, och det var viktigt att spela “rätt” spel. Det stigmat som hade värst långvariga 

konsekvenser var dock från föräldragenerationens sida. Själva akten att spela i sig var 

främmande för mina föräldrar, liksom de kulturer som producerade och som reflekterades i 

spelen. Kulturen som växte fram ikring spelandet, mellan mig och mina likasinnade vänner, 

blev följdaktligen lika obegriplig för dem, och den kedjereaktion av ökande separation som 

sedan utspelade sig mellan mig och den kultur Jag kom ifrån lever och utvecklas än idag. 

Hand i hand med separationen gick en misstänksamhet, en attityd som sa “det där kan inte 

vara bra”. En förståelig inställning från föräldrar som ser sina barn ägna det mesta av sin 

uppmärksamhet till någonting de inte själva har någon erfarenhet av, som inte verkar ha 

någon produktiv tillämpning, och som tar upp tid som annars kunde läggas på skolarbete. 

Långt in i framtiden, år 2019, arbetar Jag som lärare och ser samma problem. Spelandet har 

fortsatt växa sedan Jag gick i skolan, och stigmat från både elevers och föräldrars sida tycks 

ha krympt. Jag ser elever spela spel på raster, i matsalen och under lektioner. Spelen kan 

tyckas ha en hypnotisk effekt på människor, och det pratas om hur de använder sig av 

kroppens kemiska belöningssystem för att maximera antalet klick, mängden skärmtimmar, 



och spenderade pengar. Som livslång deltagare i gamingkulturen ser Jag att dessa 

problematiska element finns där, men Jag ser också att spelen håller sina användares 

uppmärksamhet och driver deras engagemang på positiva och effektiva sätt som resten av 

världen, till exempel skolan, skulle kunna lära sig något av. Vi är trots allt människor, inte de 

utomjordingar våra föräldrar ofta såg oss som, och våra intressen grundar sig på samma 

mänskliga system som styrt alla våra förfäder i hundratusentals år. Om ett nytt medium 

kommer och engagerar oss mer än tidigare generationers medium, antar Jag att det nya 

mediet representerar skicklighet i konsten att engagera. I syfte att rota i detta ämne skriver 

Jag denna uppsats. 

 

1.3 Syfte 
 

Jag gör antagandet att spel innehåller strategier, metoder och förhållanden som effektivt 

faciliterar spelarens lärande. Med det som grund är syftet med min undersökning att belysa 

några av dessa faktorer och analysera hur de fungerar. Förhoppningen är att detta sen kan 

fungera som underlag för vidare tänkande ikring hur dessa faktorer kan approprieras till andra 

kontexter än spelens värld, exempelvis till lärande i skolan. 

 

1.4 Frågeställning 
 

* Hur är spelet “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” designat för att lära ut sina 

grundläggande handlingsmöjligheter till en ny spelare? 

* Följdfråga: Vad kan vi därav utröna om spelmediets förutsättningar att facilitera lärande? 

 

2. Empiri 

 

Som empiri använder Jag spelet “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” som publicerades 

1998 till spelplattformen Nintendo 64. Detta spel har en plats i spelhistorien baserat på att det 

anses vara ett framgångsrikt exempel på en spelseries övergång från 2D till 3D-grafik, att det 



har influerat många senare action-adventure-spel, och att det ofta återfinns på eller nära 

toppen av listor över världens bästa tv- och datorspel någonsin . Spelet har också naturligtvis 1

haft en stor användarbas igenom åren. På dessa grunder tar Jag detta spel som ett 

representativt exempel för hur lärande kan ske inom TV- och datorspelsmediet i allmänhet. 

Min kartläggning av spelet är menad att tolkas som en samling av faktapåståenden om dess 

innehåll och utförande. 

 

3. Urval och avgränsning 

 

För att fokusera på hur en spelare lär sig spelets grundläggande handlingsmöjligheter har Jag 

valt att avgränsa min kartläggning till spelets första område, “Kokiri Forest”, som Jag tolkar 

som spelets “tutorial level”, dvs den miljö som designats för att lära den nya spelaren att 

interagera med spelet. 

 

4. Metod 

 

Min insamlingsmetod består av att spela spelet och spara mitt spelande i videoform. Jag 

börjar min kartläggning vid den första tidpunkten i spelet där spelaren får kontroll över 

spelkaraktären, och noterar vilka olika handlingar som är möjliga att utföra inom ramen för 

min avgränsning. Handlingarna är formulerade som förmågor som spelaren lär sig att utföra, 

och kartläggningen inkluderar hur de olika förmågorna leder till eller stödjer varandra, och 

hur de leder till eller stödjer progressionen framåt i spelet. Kartläggningen illustrerar Jag i 

form ett flödesschema, och i min gestaltande videoessä går Jag igenom flödesschemat 

steg-för-steg för att göra min kartläggning mer lättillgänglig för en publik. Videon är skapad i 

syfte att passa in i en genre av liknande videoessäer som växt fram på youtube. Genrens 

essens kretsar kring att upphovspersonen med sin inspelade röst förmedlar tankar, analyser, 

åsikter och resonemang i relation till ett givet ämne, samtidigt som hen illustrerar och 

1 https://www.metacritic.com/browse/games/score/metascore/all/all/filtered?sort=desc 2019-03-26 

https://www.metacritic.com/browse/games/score/metascore/all/all/filtered?sort=desc


exemplifierar tankarna med videomaterial såsom utdrag av inspelat gameplay, eller 

egenskapade grafer. Min videoessä innehåller exempel av alla dessa element. 

 

En framstående youtuber som använt sig av grafer på ett liknande sätt är Mark Brown som är 

känd för kanalen “Game Makers Toolkit” som handlar om generella principer för speldesign . 2

“Boss Keys” är en videoserie på kanalen som mer specifikt fokuserar på att analysera de olika 

“Dungeons” (På svenska oftast “Tempel”, alternativt “Grottor”) som utgör Zelda-spelens 

primära utmaningsmiljöer. I Boss Keys-serien använder Mark Brown flödesscheman som 

grafiska sammanfattningar av dessa tempel i syfte att sedan jämföra dem med varandra och 

dra slutsatser om deras relativa komplexitet, och att placera in dem i kategorier . På samma 3

sätt kan min flödesschema-metod appliceras på andra miljöer inom spel för att skapa 

jämförelser av olika lärande-progressioner. 

 

Det innehåll Jag förmedlar i videoessän bygger Jag sedan vidare på och utvecklar i kapitel 7 

och 8 av denna uppsats. Den som ser videoessän innan den läser uppsatsen kommer se mig 

upprepa vissa saker, framförallt beskrivningar av hur spelet ter sig. Jag ser videon som den 

bättre förmedlingen av dessa beskrivningar, men uppsatsen går djupare och når mer 

intressanta platser i sina resonemang och slutsatser. Jag upplever att den här sortens text är 

avsevärt lättare att ta till sig om Jag har de relevanta illustrationerna i huvudet medan Jag 

läser, vilket i detta fall kan komma antingen av att vara välbekant med spelet, eller av att ha 

sett min videoessä. Därför rekommenderar Jag läsaren att se videon innan hen läser kapitel 7 

och 8. 

 

 

4.1 Etik 
 

Detta projekt involverar inga andra människor i någon utsträckning, utöver de akademiker 

Jag källhänvisar till. Således har det inte funnits någon förutsättning för mig att behandla 

någon på ett oetiskt vis. I min gestaltande videoessä har Jag dock använt upphovsrättsskyddat 

material från spelet Jag undersöker. Denna användning håller sig inom normerna för den 

2 https://www.youtube.com/user/McBacon1337/ 2019-09-12 
3 https://youtu.be/fqKGl6exyyY?t=93 2019-09-12 

https://www.youtube.com/user/McBacon1337/
https://youtu.be/fqKGl6exyyY?t=93


genre av videoessäer den tillhör, en genre som frodas på internet där dess framgångsrika 

utövare vardagligen tjänar pengar på just den här sortens användande av skyddat innehåll. I 

deras (och min) syn på detta ligger användandet inom ramen för “fair use” och liknande 

klausuler i upphovsrättslagstiftning, som säger att materialet får användas om syftet är att 

analysera, kritisera, parodisera eller utbilda. 

5. Teori och tolkningsram 

Denna uppsats innehåller termer och koncept relaterade till spel som baserar sig på min egen 

erfarenhet och förståelse av att spela spel och delta i samhällsdiskursen ikring dem. 

Flödesschemamodellen som Jag beskriver i videoessän och som utgör den primära 

kartläggningen av det spel Jag analyserar är av min egen design. De gånger dessa termer, 

koncept och analysmetoder är viktiga har Jag gjort mitt bästa för att introducera och förklara 

dem på ett sätt som kan förstås av en publik som endast har ytlig insikt i speldiskursen. 

Uppsatsen innehåller också flera påståenden som saknar källa i litteratur, men som Jag gjort 

mitt bästa för att underbygga med solida och lättförståeliga resonemang. 

Uppsatsen innehåller analys baserad på principer om lärande i spel som beskrivits av James 

Paul Gee i boken “What video games have to teach us about learning and literacy” . 4

Här och där använder Jag perspektiv från ekologisk psykologi så som den beskrivits av Jonas 

Linderoth i föreläsningen “The unbearable lightness of learning - Educational consequences 

of the ecological approach” och ursprungligen formulerades av James J Gibson och Robert G 

Barker . 5

Stora delar av min analys förhåller sig till begreppet “proximal utvecklingszon” så som det 

beskrivs i “Penguin dictionary of psychology” och ursprungligen formulerades av Lev 

Vygotsky . 6

I ett par sektioner använder Jag begreppet “Förkroppsligad kunskap” (Embodied knowledge) 

så som det beskrivs i paperet “The notion of embodied knowledge” av Shogo Tanaka .  7

4 Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy (2003) 
5 Linderoth, Jonas. The unbearable lightness of learning - Educational consequences of the ecological approach (Föreläsning 
2014) Länk från 2019-06-25 
6 Zone of proximal development. (2009). In Penguin dictionary of psychology. Retrieved from Credo Reference database 
7 Tanaka, S. (2011) The notion of embodied knowledge. In P. Stenner, J. Cromby, J. Motzkau, J. Yen, & Y. 
Haosheng (Eds.), Theoretical psychology: Global transformations and challenges (pp. 149-157). 

https://www.youtube.com/watch?v=nAb6Um6z0YI


En sektion mot slutet av uppsatsen förhåller sig till begreppen “kreativitet”, “konvergent 

tänkande” och “divergent tänkande” så som de beskrivs i boken “Creativity in Education & 

Learning: A Guide for Teachers and Educators” av Arthur J Cropley . 8

6. Tidigare forskning 

I detta kapitel ämnar Jag förmedla en sammanfattande bild av den tidigare forskning Jag tagit 

del av inom ämnet lärande i relation till tv- och datorspel. 

 

6.1 James Paul Gee 
 

I boken “What video games have to teach us about learning and literacy” beskriver lingvisten 

James Paul Gee olika lärprinciper (learning principles) som tv- och datorspel använder sig av 

och menar att dessa principer fungerar för lärande i allmänhet, både inom och utanför spelen. 

Gee formulerar och argumenterar för en lista av 36 olika principer . Nedan ger Jag en kort 9

sammanfattande beskrivning av de av Gees principer som Jag refererar till i denna uppsats: 

 

Nr. 10 Amplification of input Principle 

Lärande främjas av att spelaren eller eleven får stora resultat av små ansträngningar. 

Nr. 12 Practice Principle 

Lärande främjas av att spelaren eller eleven genomgår stora mängder övning under 

förutsättningar hen inte upplever som tråkiga eller omotiverande. 

Nr. 14 Regime of competence Principle 

Lärande främjas av att spelaren eller eleven får möjlighet att utmana sig själv i lärandemiljön, 

oavsett hur skicklig eller erfaren hen är. 

Nr. 15 Probing Principle 

Lärande främjas av att spelaren eller eleven genomgår en cykel av att testa handlingar i 

världen, omvärdera sina hypoteser och sedan testa handlingarna igen med modifikation. 

Nr. 23 Subset Principle 

8 Cropley, Arthur J, Creativity in Education & Learning: A Guide for Teachers and Educators (2001) 
9 Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy (2003) s.207 



Det tidiga lärandet inom ett färdighetsfält främjas av att utspela sig i en avgränsad del av 

färdighetsfältet i stort, till skillnad från att utspela sig i ett frånkopplat fält (tex att läsa teori 

om ett praktiskt färdighetsfält) eller att utspela sig i det fulla icke avgränsade färdighetsfältet. 

Nr. 29 Transfer Principle 

Lärande främjas av att lärmiljön faciliterar spelarens eller elevens övergång från de tidiga 

faserna av lärandet till de senare faserna via tydlig stegvis progression. 

 

Dessa principer återfinns i analyskapitlet av denna uppsats där Jag beskriver dem och hur de 

relaterar till min undersökning mer ingående. 

 

Gee illustrerar sina lärprinciper med exempel från spel, skrivna i autoetnografisk stil där han 

berättar om sina egna och andras upplevelse av att spela spelen. Mot den bakgrunden är mitt 

mål att bidra med en mer detaljerad analys av en avgränsad del av ett spel, där Jag på ett 

uttömmande och summerande vis kartlägger de olika handlingarna som är tillgängliga för 

spelaren inom ramen för spelet, och hur spelet faciliterar spelarens lärande i avseende till de 

tillgängliga handlingarna. 

När kartläggningen är gjord kan Jag sedan identifiera vilka av Gees principer som 

förekommer i den avgränsade del av spelet Jag undersökt, samt eventuella andra principer Jag 

kan formulera som beskriver något Gee inte tar upp. Oavsett om Jag underbygger de 

befintliga principerna eller formulerar nya så kommer mitt arbete bidra med djupare och mer 

ingående grund för sina slutsatser än något av Gees exempel.  

 

6.2 Jonas Linderoth 
 

Jonas Linderoth är professor i pedagogik på Göteborgs universitet och har studerat spel och 

lärande, bland annat i James Paul Gees fotspår. Han använder och förespråkar ett perspektiv 

på lärande baserat på “ekologisk psykologi” (ecological psychology), vilket menar att 

mänskligt beteende alltid och fundamentalt är situerat, och att man därför inte kan förutse en 

människas handlande utan att ta i beaktning den miljö människan befinner sig i . I detta 10

perspektiv är människan ett system som alltid befinner sig i och förhåller sig till en miljö som 

10 Barker, R. G. (1968). Ecological psychology: Concepts and methods for studying the environment of human behavior. 
Stanford, Ca.: Stanford University Press. 



erbjuder olika handlingsmöjligheter (affordances), vilka begränsar och definierar hur och vad 

människan potentiellt kan vara och göra . Akten att lära sig innebär då att omstrukturera eller 11

påbygga det mänskliga systemet så att det inkorporerar nya färdigheter, vilket öppnar upp nya 

handlingsmöjligheter i relation till miljön. Detta synsätt på lärande accentuerar aktivt och 

förkroppsligat lärande och står i kontrast till idén om att lärande handlar om att ta information 

(lärdomar) och placera dem i en behållare (hjärnan eller sinnet). Aktivt och förkroppsligat 

lärande är något som TV- och datorspelsmediet naturligt lämpar sig för, på sätt som Jag 

beskriver i mitt analyskapitel. James Paul Gee förespråkar också synen på kunskap och 

lärande som aktivt, förkroppsligat och situerat, vilket får mig att spekulera att han säkert 

skulle hålla med Jonas Linderoth i dessa frågor. Gee är dock nästan odelat optimistisk om 

spelens potential för lärande, och formulerar ofta påståenden i stil med att bra speldesign är 

lika med bra lärandedesign. 11 år efter Gees bok kommenterar Linderoth detta med 

hänvisning till senare års trender i speldesign, där Linderoth menar att många spel skapar en 

illusion av lärande som kan komma ivägen för det autentiska lärandet . Illusionen kan bestå i 12

att spelarens karaktär “levlar upp” (når en högre nivå av kapacitet eller förmåga) som 

belöning för att spelaren utför en repetitiv uppgift som inte egentligen är utmanande eller 

utvecklande för spelaren. Ett annat exempel på illusionen av lärande som Linderoth nämner 

är när spel använder sig av “highlighting”, dvs att spelet med speciell färg eller extra ljus 

markerar vilka element av miljön som spelaren kan/ska interagera med, så att spelaren inte 

själv behöver lära sig att avläsa miljön och därefter välja handling. Effekten av detta blir att 

spelaren tar sig framåt i spelet snabbare och mer flytande än hen hade gjort om hen hade 

tvingats att avläsa miljön i sin fulla komplexitet, vilket för vissa ändamål (tex ändamålet att 

leva ut maktfantasier) kan anses vara en önskvärd effekt, och alltså ett exempel på bra 

speldesign. Det är dock inte ett exempel på bra design för lärande, och således anser 

Linderoth sig ha falsifierat Gees påstående om att bra speldesign leder till bra lärande . 13

 

Linderoths sammanfattande slutsats tycks vara att spelmediet har potential för både produktiv 

och kontraproduktiv lärandedesign, beroende på de specifika designelementen av de specifika 

11 Linderoth, Jonas. The unbearable lightness of learning - Educational consequences of the ecological approach (Föreläsning 
2014) Länk från 2019-06-25 
12 Linderoth, Jonas. The unbearable lightness of learning - Educational consequences of the ecological approach (Föreläsning 
2014) Timestamp: 37m50s. Länk från 2019-06-25 
13 Linderoth, Jonas. The unbearable lightness of learning - Educational consequences of the ecological approach (Föreläsning 
2014) Timestamp: 38m25s. Länk från 2019-06-25 

https://www.youtube.com/watch?v=nAb6Um6z0YI
https://www.youtube.com/watch?v=nAb6Um6z0YI
https://www.youtube.com/watch?v=nAb6Um6z0YI


spelen. I analyskapitlet nedan beskriver Jag vilka specifika designelement mitt valda spel 

använder för att främja produktivt lärande. 

 

7. Bearbetning och analys 

 

 
Detta flödesschema sammanfattar min kartläggning av Kokiri Forest. Se videoessän för detaljerad genomgång. 
 

Kartläggningen Jag gjort av mitt empiriska material uttrycks i första hand i form av 

flödesschemat ovan, och den verbala genomgången av schemat Jag gör i den videoessä Jag 

skapat i samband med denna uppsats. I videoessän redovisar Jag också några resonemang 

ikring principer Jag identifierat som spelet använder sig av för att främja spelarens lärande. 

De principer Jag fokuserat på är: 

1. Bubblor i bubblor-modellen 

2. Omedelbar feedback 

3. Tydliga mål och låg andel meningslösa handlingsmöjligheter 

I det här avsnittet beskriver Jag dessa principer, utvecklar dem och och relaterar dem till 

teoretiska perspektiv Jag redovisat i kapitel 5. 

 



7.1 Princip: Bubblor i bubblor 
 

 
Illustration av den progressionsmodell Jag kallar “Bubblor i bubblor”. 
 

En uppgift eller utmaning ligger inom en given elevs “proximala utvecklingszon” om den 

varken är för lätt eller för svår för optimal utveckling . Om eleven är van vid en viss typ av 14

utmaning vid en viss svårighetsgrad lär hen sig inte mycket av att genomföra den igen. På 

samma sätt lär sig eleven ingenting av att försöka sig på en utmaning som är så svår att 

elevens försök ter sig helt lönlösa. En utmaning som eleven kan klara av med viss svårighet 

och/eller viss assistans ligger i elevens proximala utvecklingszon, och innebär potential för 

lärande. 

“Bubblor i bubblor” är mitt namn på den progressionsmodell som Ocarina of Time använder 

för att följa spelarens proximala utvecklingszon med sitt innehåll. Varje bubbla är ett 

avgränsat område designat både för att lära spelaren färdigheter, och för att testa hur väl 

spelaren bemästrar de aktuella färdigheterna. Spelaren börjar sin resa i den minsta, innersta 

bubblan, där handlingsmöjligheterna är få och tillgången till spelvärldens innehåll är som 

mest begränsad. För att övergå till en större bubbla måste spelaren redovisa tillräcklig 

förståelse för eller skicklighet inom de färdigheter som den mindre bubblan fokuserat på. 

14 Zone of proximal development. (2009). In Penguin dictionary of psychology. Retrieved from Credo Reference database 



Bubblornas storlek representerar både en ökande svårighetsgrad och spelarens tillgång till 

större och större andel av spelets innehåll. 

Den första bubblan är Links hus, platsen där spelaren först får kontroll över sin spelkaraktär. 

Här finns endast en enda konsekventiell handlingsmöjlighet, nämligen att springa ut ur huset, 

vilket också innebär korsandet av barriären till nästa utvecklingsbubbla. Links hus-bubblan 

kretsar alltså kring spring-färdigheten och är designad för att spelaren snabbt ska upptäcka 

hur hen flyttar sin spelkaraktär med minimal risk för att distraheras av annat. 

Den andra bubblan är kokiriskogen. Denna miljö är designad med antagandet att spelaren 

förstår hur hen springer, och hur hen läser Heads-Up-Displayen. Med den grunden väl 

etablerad har spelaren här frihet att ta till sig spelets olika handlingsmöjligheter på egen hand 

och i valfri ordning. Denna progression beskrivs i detalj i min videoessä. Oavsett hur och i 

vilken ordning spelaren går igenom detta innehåll kommer hen förr eller senare att ledas till 

att utrusta sig med svärdet och skölden för att komma förbi Mido som blockerar vägen till 

den tredje bubblan, spelets första “tempel”, som kallas “Inside the Deku Tree”. Templet är en 

miljö designad ikring olika pussel som spelaren måste klura ut lösningen på, och monster 

som spelaren måste besegra i strid. Navigerandet ikring och lösandet av pusslena, likväl som 

stridandet mot monstrena, utgår ifrån de grundläggande handlingsmöjligheter som spelaren 

lärt sig i den tidigare bubblan, och utvecklar dem genom att lära spelaren hur de används i 

dessa nya kontexter. Att lösa pussel och besegra monster är nödvändigt för att klara templet 

och få tillgång till resten av spelets innehåll, och på så vis fungerar templet som barriär till 

nästa utvecklingsbubbla. 

Spelets progressionsmodell med avgränsade utvecklingsbubblor där en övergång till en större 

bubbla innebär både ökad frihet och ökad svårighetsgrad eller komplexitet har naturligtvis 

paralleller både i ett barns uppväxt från födseln till vuxenlivet, och i utbildningssystemets 

olika stadier, stegvisa kurser på gymnasiet, årskurser i grundskolan, prov, tentor och 

uppsatser osv. 

Ur den ekologiska psykologins perspektiv representerar övergången från en bubbla till en 

annan förvandlingen av människosystemet från ett mindre till ett mer kapabelt system, med 

fler handlingsmöjligheter (affordances) . 15

 

15 Linderoth, Jonas. The unbearable lightness of learning - Educational consequences of the ecological approach (Föreläsning 
2014) Timestamp: 24m30s. Länk från 2019-06-25 

https://www.youtube.com/watch?v=nAb6Um6z0YI


Gee beskriver dynamiken av den proximala utvecklingszonen i sin fjortonde princip, 

“Regime of competence Principle”, som handlar om att spel ger spelare möjlighet att agera på 

yttre kanten av sin kompetens, alltså inom sin proximala utvecklingszon, oavsett vilken 

färdighetsnivå spelaren ligger på . Min modell av bubblor i bubblor beskriver hur spelets 16

olika faser försöker följa spelarens utveckling från nybörjare till färdigutvecklad spelare, men 

Jag kan också poängtera att spelet är designat på så sätt att en skicklig spelare snabbt och lätt 

kan ta sig igenom de tidiga bubblorna, till exempel om hen redan klarat spelet och börjar om 

från början. En kompetent spelare kan ta sig förbi den första bubblan på enstaka sekunder, 

och den andra bubblan på ett par minuter. Den återvändande spelaren tvingas inte igenom 

långa beskrivningar eller övningar av saker den redan vet, och på så sätt är spelet anpassat för 

att ge rätt utmaningsnivå beroende på spelarens erfarenhet, i enlighet med Gee’s princip 14.  

Princip 23, “Subset Principle” beskriver hur det tidiga lärandet med fördel sker inom en 

avgränsad del (subset) av den domän där lärandet senare ska tillämpas, istället för att lärandet 

sker separat från den skarpa situationen, eller att lärandet sker i den fullt utvecklade skarpa 

situationen . Det separerade lärandet skulle i detta fall kunna innebära att spelaren läser 17

spelets instruktionsbok, dvs en sorts passivt intagande av information frånkopplat från den 

domän där kunskapen faktiskt ska tillämpas. Att släppa ner den nya spelaren mitt i en av 

spelets svåra utmaningar skulle å andra sidan vara överväldigande och kontraproduktivt för 

lärandet. Enligt principen bör eleven/spelaren istället få börja sitt lärande i en miljö som 

befinner sig inom den domän där lärandet ska tillämpas, alltså inuti spelet och i full relation 

till dess regler och kontrollmetoder, men med begränsad komplexitet och svårighetsgrad. 

Bubblor i bubblor-modellen så som Jag beskrivit den visar hur detta spel anpassat sig till just 

denna princip. 

Princip 29 “Transfer Principle” beskriver hur den designade lärmiljön (spelet) faciliterar 

spelarens övergång från de enkla tidiga problemen till de svårare senare problemen. Ocarina 

of Time gör en väldesignad överföring (transfer) mellan utvecklingsbubblorna gällande 

spelets stridmekanik. I kokiriskogen (Bubbla nr 2) får spelaren sitt svärd, som är det primära 

verktyget för att besegra fiender i spelet. I kokiriskogen finns dock inga fiender, istället får 

spelaren träna på att använda svärdet på grästuvor och skyltar. Grästuvorna och skyltarna står 

stilla och har inget sätt att skada Link, men de fungerar som måltavlor för spelaren att sikta 

16 Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy (2003) s.70 
17 Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy (2003) s.210 



på, och de ger ibland belöning i form av pengar när Link träffar dem. Grästuvorna och 

skyltarna kan således sägas representera nivå 1 av spelarens utveckling inom svärdskonsten. 

När Link precis kommit förbi Mido, alltså i övergången mellan bubbla 2 och bubbla 3, stöter 

han för första gången på fiender som kan skada honom; tre stycken “Deku Babas”, en sorts 

växtmonster med lång stjälk och ett huvud som delvis liknar en blomma, och delvis en stor 

bitande mun. Dessa monster är dock fastrotade i marken, och deras stjälkar är stela så deras 

huvuden pekar rakt uppåt (spelet beskriver dem som “vissna”). De kan alltså inte själva 

attackera Link, faran för den oerfarne spelaren ligger istället i att själv råka gå in i dem, vilket 

Link tar skada av. Om spelaren svingar sitt svärd emot dem märker hen att de är lika lätta att 

“besegra” som de tidigare grästuvorna och skyltarna. De vissna Deku Babas representerar 

således nivå 2 av spelarens stridsförmåga, där fara introducerats men komplexiteten ännu är 

låg. När spelaren kort därefter passerat in i bubbla 3, “Inside the Deku Tree”, möter hen 

snabbt fullt livskraftiga Deku Babas. Dessa fiender attackerar aktivt Link med sina bitande 

huvuden så långt deras stjälkar räcker, och för att besegra dem utan att ta skada måste 

spelaren antingen blockera deras attacker med skölden, eller se till att hålla sig utanför deras 

räckvidd och vänta på det rätta tillfället att slå till med svärdet. Detta resulterar i en stridsdans 

med avsevärt högre komplexitet än tidigare, dock begränsas svårighetsgraden av att fienderna 

fortfarande är fastrotade i marken och därför lätta att undvika, eller att närma sig i egen takt. 

Det innebär förstås att spelet senare kan öka svårighets- och komplexitetsgraden ytterligare 

genom att introducera fiender som har fri rörlighet. Dessa Deku Babas representerar nivå 3 i 

utvecklingen av spelarens stridsförmåga, och således har Jag visat hur spelet effektivt 

använder Gees “Transfer Principle” för att stegvis vägleda spelarens lärande i övergången 

mellan de olika utvecklingsbubblorna. 

 

7.2 Princip: Omedelbar feedback 
 

Flödesschemat Jag tagit fram i min undersökning är delvis en lista av de olika handlingar som 

spelaren kan utföra i denna del av spelet. Varje handling kan ses som ett försök, eller en 

fråga. Frågan kan vara “Vad händer om Jag gör så här?” eller “Kan denna handling i denna 

kontext ta mig framåt i spelet?”. Det ligger i spelmediets natur att svaret på denna fråga i 

regel kommer omedelbart. I videoessän exemplifierar Jag detta genom att visa tre olika 



försök att svinga svärdet på olika objekt. När Jag svingar svärdet på en byggnad eller på en 

person händer tydligt ingenting, medan ett svärdsving på en grästuva tydligt får grästuvan att 

försvinna i en tillfredställande visuell effekt där bitar av grästuvan flyger i luften omkring 

Link, och livgivande hjärtan dyker upp som belöning. Dessa exempel på feedback från spelet 

(eller avsaknaden därav) sker snabbare än spelaren hinner börja tänka på sin nästa handling. 

Spelaren spenderar alltså ingen tid väntandes på svaret om huruvida försöket hen gjorde var 

rätt väg eller inte, utan spenderar istället all tid antingen i ett tillstånd av att fundera på vad 

hen ska göra härnäst, eller i ett tillstånd av att aktivt agera. I videoessän kontrasterar Jag detta 

emot skolexemplet av att skriva svar på frågor på ett papper, lämna in papperet och vänta i 

veckor på att få papperet rättat. I det fallet pausas elevens fråga under lång tid, vilket är en 

dålig förutsättning för att upprätthålla engagemang och ägna sig åt aktivt utforskande. 

Omedelbarheten som karaktäriserar spelets feedback är en god förutsättning för att spelaren 

ska kunna närma sig spelet i enlighet med Gees princip nummer 15, “Probing Principle” . 18

Denna princip säger att bra lärande sker i en cykel av att testa en handling i världen (“probing 

the world”), reflektera över resultatet, forma en hypotes om hur världen fungerar baserat på 

resultatet, återtesta handlingen i världen med tanke på hypotesen, och till slut antingen 

acceptera eller omformulera hypotesen. Denna cykel speglar förstås den vetenskapliga 

metoden . När eleven eller spelaren kan bibehålla sin rörelse framåt igenom denna cykel sker 19

effektivt lärande. Den processen blir sinkad om hen måste spendera tid väntandes efter 

testandet av handlingen innan hen får veta handlingens resultat. Således är feedbackens 

omedelbarhet en förutsättning för effektivt aktivt lärande. 

 

Ett annat sätt att se på den omedelbara feedbacken är att den möjliggör för spelaren att närma 

sig spelvärlden med den sortens förkroppsligade agens som innan de digitala spelens tidsålder 

var förbehållen det verkliga livet. En spelare kan uppleva att hen själv utför de handlingar 

som spelkaraktären utför i spelvärlden, och på så sätt skapa ett förkroppsligat minne av 

handlingarna som gjordes, och framförallt; av vilken handling som hade vilken effekt i vilken 

kontext. Via den här mekanismen kan exempelvis unga barn skapa en förkroppsligad 

förståelse (manifesterad i form av skicklighet) av ett system (spelet) som annars kanske hade 

varit för komplext för dem att förstå, om systemet tvunget hade kommunicerats i form av ord. 

18 Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy (2003) s.209 
19 Garland, Jr., Theodore (20 March 2015). "The Scientific Method as an Ongoing Process". UC Riverside. Archived from the 
original on 19 August 2016. 

http://idea.ucr.edu/documents/flash/scientific_method/story.htm
https://web.archive.org/web/20160819164005/http://idea.ucr.edu/documents/flash/scientific_method/story.htm


På samma sätt är det vanligt att barn med skicklighet i ett visst spel har svårt att uttrycka i ord 

exakt hur spelet och deras sätt att spela det fungerar. Detta insinuerar att förkroppsligad 

förståelse för system antingen kommer tidigare i barns utveckling, eller är 

lättare/snabbare/mer effektivt att ta till sig, än verbal förståelse. Detta stämmer väl överens 

med den ekologiska psykologins perspektiv där människan betraktas som en hel kropp som 

absorberar lärdomar via aktiv och förkroppsligad handling, snarare än en behållare som 

lärdomar kan placeras i . Den aktiva handlingen av människan i världen (eller spelaren i 20

spelvärlden) kan i det perspektivet anses ha fler beröringspunkter med källan för den 

potentiella lärdomen än verbala uttryck har. Med en metafor kan detta uttryckas som “högre 

bandbredd”. Den omedelbara feedbacken som karaktäriserar spelmediet möjliggör alltså en 

sorts förkroppsligad närvaro i spelvärlden, som i sig innebär högre bandbredd mellan 

människan och kunskapsinnehållet. 

 

7.3 Princip: Tydliga mål och låg andel meningslösa 

handlingsmöjligheter 
 

 

Grön färg: Handlingar som tar oss närmare våra mål. Grå färg: Handlingar som saknar verkan på våra mål. 

Röd färg: Handlingar som orsakar allvarliga negativa konsekvenser för våra mål. 

Dessa cirkeldiagram representerar inga faktiska siffror utan är endast menade att illustrera ett förhållande. 

20 Linderoth, Jonas. The unbearable lightness of learning - Educational consequences of the ecological approach (Föreläsning 
2014) Timestamp: 24m30s. Länk från 2019-06-25 

https://www.youtube.com/watch?v=nAb6Um6z0YI


 

Denna princip handlar i första hand om hur spel driver spelarens engagemang, vilket får den 

sekundära effekten av att främja lärande eftersom det ökar både mängden tid spelaren lägger 

på spelet, och hens entusiasm för spelets innehåll. 

I videoessän listar Jag ett antal faktorer som ofta driver människors motivation. Dessa 

faktorer är målbilder som människor strävar efter, eller med andra ord; vanliga svar på frågan 

“varför agerar människan?”. Bland annat drivs människor av viljan att överleva, viljan att 

göra sitt liv någorlunda bekvämt, viljan att bygga ett konstruktivt socialt nätverk, och viljan 

att sprida sina gener vidare. Dessa mål är dock så stora och övergripande att kopplingen 

mellan målen och de handlingsmöjligheter vi har framför oss i varje stund inte alltid är tydlig 

för oss. Frågan är: “Vad ska Jag göra just nu för att nå mina mål?”. Frågan blir extra komplex 

när målen står i konflikt med varandra, och ytterligare när vi lägger till det faktum att våra 

handlingsmöjligheter är oändliga. I videoessän exemplifierar Jag detta genom att hälla kaffe 

på mitt köksbord, vilket är en av de möjliga handlingar Jag kan utföra i min lägenhet. Den 

handlingen leder mig oftast inte närmare mina mål, och dessutom medför den risk för skada 

på bordet, och tvingar mig att spendera tid och energi på att städa upp efter mig. Handlingen 

att hälla kaffe på bordet är ett exempel ifrån det oändliga urvalet av handlingar Jag kan utföra 

i livet som i bästa fall har noll effekt på min resa mot mina mål, och i värsta fall hindrar mig 

från att nå dem. 

Spel har också mål, men de är oftast både färre och enklare. I fotboll är målet att placera 

bollen i motståndarlagets mål, och alla handlingar spelare gör på fotbollsplanen är designade 

för att uppnå det målet. I Zelda är målet att fortskrida igenom spelets berättelse, att klara av 

de olika utmaningarna och till slut att besegra den sista bossen. Detta kan förkortas till 

“framåtrörelse”. Den oändlighet som präglar våra handlingsmöjligheter i verkliga livet finns 

dock inte i spelets värld, eftersom allting däri har skapats av människor med begränsad 

arbetstid. De begränsade handlingsmöjligheter som finns i spelet är då naturligtvis designade 

för att relatera till spelets olika utmaningar, och således står spelaren inför ett fält av 

möjligheter som nästan alla tar henom antingen närmare eller längre bort ifrån sitt mål. 

Paralleller till exempel på meningslösa handlingar som att hälla kaffe på köksbordet är alltså 

sällsynta i spel. De handlingar som tar spelaren längre bort från målet, till exempel om 

spelaren “dör” och tvingas spela om en bit av spelet, fungerar ofta som lärdomar om vilka 

handlingar som funkar bra eller dåligt i olika kontexter, och hjälper på det viset spelaren att ta 



sig förbi den aktuella utmaningen på nästa försök. På så sätt kan även negativa resultat ses 

som en väg framåt mot målet. 

Spelet saknar också möjligheten till allvarliga negativa konsekvenser av handlande. I 

verkligheten finns risken att Jag spiller mitt kaffe på en vän så att hen får brännskador. Om 

Jag går med något dyrt och ömtåligt objekt i händerna finns risken att Jag snubblar och har 

sönder objektet. Dessa möjliga resultat saknar också paralleller i spelets värld, där den 

starkaste möjliga negativa konsekvensen är en kort stund av förlorad tid. 

 

Summeringen av dessa resonemang är cirkeldiagrammen i bilden ovan. Diagrammen 

illustrerar handlingsmöjligheter i relation till mål inom det verkliga livet respektive inom 

spel. I det verkliga livet är de flesta av våra möjliga handlingar meningslösa i relation till våra 

mål, många handlingar riskerar att få allvarliga negativa konsekvenser, och endast en liten 

minoritet av våra möjliga handlingar leder oss till att uppnå våra mål. Inom spel leder istället 

majoriteten av våra handlingar mot målet på ett eller annat sätt, ett relativt fåtal möjliga 

handlingar är meningslösa gentemot målet, och allvarliga negativa konsekvenser är väldigt 

sällsynta. 

Människor är ute efter känslan av att deras handlingar leder i rätt riktning, vilket relaterar till 

kroppens dopaminsystem och är en grundläggande funktion inom all vår målsträvan, i eller 

utanför spelen. På grund av förhållandet Jag argumenterat för i denna sektion, och illustrerat i 

cirkeldiagrammen ovan, kommer en person att finna “grönare gräs” på spelens sida än i det 

verkliga livet, förutsatt att personen kan ta spelets mål på allvar. Jag påstår att detta 

förhållande ligger till grund både för effektivt lärande och för eventuell beroendeproblematik 

som uppstår kring spelen, och förutspår att de individer och grupper som lättast kan rikta sitt 

interna belöningssystem mot spelens mål istället för våra evolutionärt baserade mål i verkliga 

livet är de som också lättast tar till sig spelbaserat lärande. 

 

Gees princip nummer tio; “amplification of input principle” är relaterad till min princip om 

tydliga mål och låg andel meningslösa valmöjligheter . Gees princip säger att spel driver 21

effektivt lärande genom att ge hög effekt för låg ansträngning. Detta kan illustreras som 

skillnaden mellan att köra bil och att cykla, där bilen når 100 km/h i utbyte mot ett lätt tryck 

med foten på gaspedalen, medan cykeln endast når 30 km/h i utbyte mot en ihållande 

21 Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy (2003) s.64-65 



helkroppsansträngning från cyklisten. Bilen har då högre “amplification of input” än cykeln. 

Enligt Gee följer spel denna princip på så sätt att “You press some buttons in the real world 

and a whole interactive virtual world comes to life”. Detta förhållande driver spelarens 

engagemang och får henom att med entusiasm spendera mer tid i lärmiljön, vilket förvandlas 

till effektivt lärande via Gees princip nummer tolv; “Practice Principle”, som säger att lärande 

sker via repetition och övning, vilket gynnas av att eleven/spelaren har en viss entusiasm eller 

åtminstone inte upplever sin lärmiljö som tråkig . Drivandet av engagemang och 22

omvandlingen av engagemanget till lärande genom övning är den gemensamma nämnaren 

mellan min aktuella princip och de Gee-principer Jag här nämnt, och en fundamental fördel 

spelen ofta har över klassrumsmiljön vad gäller effektivt lärande. 

 

8. Tolkning och resultat 

 

I kapitel 7 besvarar Jag min första fråga om hur mitt valda spel är designat för att lära ut sina 

grundläggande handlingsmöjligheter. I detta kapitel fokuserar Jag därför på min följdfråga; 

Vad kan Jag från denna undersökning utröna om spelmediets förutsättningar för att facilitera 

lärande? 

Jag har beskrivit hur Ocarina of Time effektivt anpassar sig till spelarens proximala 

utvecklingszon, hur det uppmuntrar ett undersökande (probing) förhållningssätt, hur det 

möjliggör förkroppsligad kunskapsabsorbering, och hur det driver engagemang och 

förvandlar engagemanget till lärande. Jag påstår att dessa är effektiva lärstrategier vars 

potentiella användningsområden inte är begränsade till detta specifika spel, och i vissa fall 

inte ens är begränsade till spelmediet i stort. De strategier och principer Jag beskriver i kapitel 

7 kan alltså ses som exempel på positiva förutsättningar för lärande vi kan hitta i spelmediet. 

Vilka negativa förutsättningar, eller begränsningar, kan Jag då hitta i min kartläggning och 

analys? 

 

22 Gee, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy (2003) s.68 



8.1 Konvergent vs divergent tänkande 
 

Bubblor-i-bubblor-principen och principen om tydliga mål och låg andel meningslösa 

handlingsmöjligheter är grundade på bestämda “rätta svar”. Spelarens resa uppåt genom 

utvecklingsbubblorna av ökande komplexitet bygger på att speldesignern vet precis vad hög 

och låg skicklighet innebär inom det aktuella färdighetsfältet, och designar spelupplevelsen 

därefter. Förhållandet där de flesta av spelarens möjliga handlingar leder till önskvärda 

resultat är på samma sätt beroende av att “önskvärda resultat” är klart definierade. Den 

sortens tänkande som gynnas av dessa principer är alltså vad J P Guilford (via Arthur J 

Cropley) benämner som “konvergent tänkande” (convergent thinking) . Om vi istället vill 23

främja divergent tänkande (divergent thinking) som likställs med kreativitet är det alltså inte 

självklart att dessa principer fungerar. Om målet är att lära sig hantera och skapa nya kreativa 

lösningar i en värld av oändliga möjligheter kan det framstå som rakt kontraproduktivt att 

driva sitt engagemang genom att begränsa antalet möjliga negativa konsekvenser (Kapitel 

7.3). Inom ramen för det enda spelet Jag kartlagt i denna undersökning vill Jag påstå att detta 

kontraproduktiva förhållande gäller, och att det lärande som främjas fokuserar på konvergent 

tänkande på bekostnad av det divergenta tänkandet. 

 

Trots detta vill Jag argumentera för att spelmediet som helhet har bra förutsättningar för att 

främja lärande inom kreativt, divergent tänkande, och tillochmed att Ocarina of Time kan 

vara en komponent i sådant lärande. 

 

Arthur J Cropley definierar kreativitet, eller en kreativ produkt, som innehavandes tre 

egenskaper, varav de första två lyder som följer :  24

1. Novelty (något nyskapande, något som skiljer sig från det bekanta) 

2. Effectiveness (något som fungerar, alltså uppfyller något ändamål) 

En produkt som endast är nyskapande men inte fungerar för ett givet ändamål är alltså inte 

kreativ, eller är på sin höjd meningslöst kreativ. Ur den ekologiska psykologins perspektiv 

kan detta uttryckas som att en produkt måste frambringa nya affordances från sin miljö till sin 

användare för att kunna kallas kreativ. För att uppnå effektivitet och skapa nya affordances 

23 Cropley, Arthur J, Creativity in Education & Learning: A Guide for Teachers and Educators (2001), s.1 
24 Cropley, Arthur J, Creativity in Education & Learning: A Guide for Teachers and Educators (2001), s.6 



krävs en förståelse för den miljö som produkten används inom, en förståelse som alltid 

kommer vara formulerad i stil med “vilken handling har vilken effekt i vilken kontext?”, 

alltså med den sorts rätt/fel-tänkande som Ocarina of Time främjar med sina lärprinciper. 

Med det argumentet vill Jag påstå att divergent tänkande befinner sig en abstraktionsnivå upp 

ifrån, och nödvändigtvis står på en grund av, konvergent tänkande. 

 

För att illustrera hur en bred grund av konvergent-tänkande-miljöer kan ge upphov till 

divergent tänkande vill Jag belysa exempel från tre andra spel; World of Warcraft, 

Civilization 5, och Overcooked. Specifikt vill Jag beskriva hur de tre spelen behandlar 

konceptet “mat”. 

 

I World of Warcraft kontrollerar spelaren en karaktär som deltar i strid. Liksom i många 

andra spel (speciellt inom rollspels-genren) finns mat-föremål såsom äpplen, brödlimpor, och 

köttbitar som karaktären kan äta för att återställa liv efter att ha tagit skada. 

I Civilization 5 kontrollerar spelaren ingen karaktär, utan styr en hel nation på en världskarta. 

I nationsstyrandet ingår att grunda städer och se till att städerna har tillräckligt med mat för 

att växa. Spelet har alltså inga individuella karaktärer som äter maten, utan istället behandlas 

konceptet “mat” som en variabel som bestämmer hur stor befolkning en given stad, och 

således också spelarens nation, kan uppnå. De städer som har bra förutsättningar för 

matproduktion får snabbare befolkningsökning och kan växa sig större än städer med dålig 

tillgång till mat. 

Overcooked är ett samarbetesspel där (upp till) fyra spelare tar rollen som kockar i ett 

restaurangkök, och måste under tidspress dela på och kommunicera ikring arbetsuppgifter 

såsom att skära grönsaker, stoppa maträtter i ugnen, leverera ut maten ifrån köket, och diska 

tallrikar. 

Alla dessa tre exempel av hur “mat”-konceptet behandlas i spel relaterar till hur mat ter sig i 

verkligheten på olika sätt, och från olika perspektiv. World of Warcrafts version av mat 

relaterar till individens upplevelse av energitillskott, och näringens relation till sårläkning. 

Matkonceptet i Civilization 5 illustrerar hur olika samhällen i verklighetens historia 

utvecklats i relation till sin mattillgång, och bildar förståelse för exempelvis varför de första 

mänskliga civilisationerna grundades runt floder i regioner där sädesslag kunde skördas två 

gånger om året istället för en gång som är fallet i exempelvis Sverige. 



Overcooked ger spelaren en relation till mat som ignorerar både upplevelsen och effekten av 

att äta maten, och behandlar den istället mer som en produkt av stressigt arbete. Samtidigt 

belyser spelet en del av matens (annars ofta ignorerade) produktionsprocess genom att ge en 

liten insikt i hur upplevelsen av en överarbetad kock kan te sig. 

Dessa tre olika sätt att förstå konceptet “mat” främjas i sina respektive spel av liknande 

konvergenta lärprinciper som de Jag identifierat i Ocarina of Time. Den uppenbara frågan 

efter att ha upplevt dessa tre perspektiv är förstås: På vilka andra sätt kan konceptet “mat” 

förstås? Och den lika uppenbara frågan därpå: På vilka olika sätt kan andra koncept förstås? 

Vips befinner vi oss mitt i typiskt divergent tänkande, där svaret inte är klart och 

förutbestämt, utan möjligheterna är oändliga. 

 

Min slutsats är alltså att ett spel på sina egna meriter ger bra förutsättningar för lärande av 

konvergent tänkande, men dåliga förutsättningar för divergent tänkande. En variation av olika 

spel kan dock dra fördel av spelmediets fundamentala bra förutsättningar för konvergent 

tänkande och samtidigt lägga en bra grund för det divergenta, kreativa tänkandet. 

 

8.2 Spelen och bildpedagogiken 
 

Digitala spel är med mycket få undantag grafiska skapelser. De kommunicerar med 

användaren genom syn, hörsel, och då och då genom känsel via skakfunktionerna som finns i 

de flesta handkontroller liksom i de flesta av dagens mobiltelefoner. Av dessa tre sinnen är 

synen definitivt spelmediets viktigaste kommunikationskanal, vilket bevisas genom att de 

flesta spel (inklusive Ocarina of Time) är spelbara med ljudet och skakfunktionen avstängda, 

men ospelbara om vi stänger av bildskärmen och endast har ljudet och skakandet påslagna. 

Den mest grundläggande överföringen av information från spelet till spelaren sker helt enkelt 

via synsinnet, och via semiotisk förståelse av spelets olika tecken. Således är de flesta av 

spelens lärdomar förmedlade via en sorts “pedagogik igenom bild”. 

Exempel på detta förhållande kan vara spelets “Heads-Up-Display” (som Jag beskriver i 

videoessän) som använder ikoner som representerar handkontrollens knappar i association 

med ikoner som representerar föremål som spelkaraktären samlat på sig för att förmedla till 

spelaren vilken handling spelkaraktären kommer utföra om spelaren trycker på en given 



knapp. Heads-Up-Displayen är ett tydligt exempel eftersom den består av tydliga 

representativa ikoner, men alla andra tillstånd och förändringar som råder i spelet och som 

spelaren måste förhålla sig till kommuniceras också via semiotisk förståelse. Karaktärens 

kroppsposition spelar roll eftersom spelaren har olika handlingsmöjligheter när karaktären 

befinner sig i en krypande position respektive en stående position. Spelarens förmåga att 

urskilja vilka spelkaraktärer som är vänliga och vilka som är fientliga bygger på normer 

ikring vilka tecken som oftast används för att representera det bekanta och det okända 

(Vänliga karaktärer är mer människolika, medan spelets monster drar designelement från 

djur- och växtrikena). Det finns otaliga liknande exempel. I summering vill Jag hävda att allt 

spelets lärande ligger på en grund av bildsemiotisk förståelse, vilket har varit en 

genomgående tråd i min analys. De lärdomar som spelaren tar till sig är därmed exempel på 

hur någonting effektivt lärts ut med hjälp av bild. Min analys utgör då inte bara ett sätt att 

visa hur ett lärande kan struktureras, utan också ett sätt att visa hur användbart bildämnet är 

när dess principer appliceras i en produkt (spelet). 

9. Slutdiskussion 

I undersökningen som uttrycks genom samspelet av min gestaltande videoessä och denna 

uppsats har Jag i detalj kartlagt spelarens handlingsmöjligheter i det första området av spelet 

“The Legend of Zelda: Ocarina of Time” och identifierat tre separata principer som spelet 

använder för att möjliggöra effektivt lärande. Jag har relaterat dessa principer till de relevanta 

teoretiska perspektiv som Jag redovisat i kapitel 5 och 6, samt utvecklat dem med egna 

resonemang som redovisats under kapitel 7. Slutligen har Jag i kapitel 8 diskuterat 

principernas begränsningar och med hjälp av exempel från andra spel föreslagit hur 

begränsningarna kan överkommas. Resultatet är en inringning av några av spelmediets olika 

förutsättningar för lärande. 

För mig, och förhoppningsvis många andra som är välbekanta med spelens värld, fyller detta 

projekt också funktionen av att artikulera kunskap relaterad till lärande i allmänhet och 

mänsklig psykologi som tidigare varit implicit. 

Ett av mina syften med projektet var att informera min framtida praktik som lärare, men Jag 

har inte gått in på området av hur spelens lärprinciper bäst informerar en lärarpraktik i skolan. 

Detta arbete återstår att göra, och Jag väntar mig att Jag kommer göra det i framtiden, då 



utanför ramen av den akademiska formen och istället igenom ett testande (probing) 

förhållningssätt inom ramen av den skarpa lärarpraktiken. 
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11. Bilagor 

Till denna uppsats hör två bilagor. 

 

Bilaga 1 

Videofil: “Olof Larsson - Videoessä”. Också tillgänglig på Youtube via länken 

https://youtu.be/jlJkIfjs-U8. 

 

Bilaga 2 

Bildfil: “Flödesschema”.  

https://youtu.be/jlJkIfjs-U8

