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Abstract
This thesis is concerned with the field of computer games and learning often referred
to as Serious Games. Initially it is argued that a specific focus on the educational
term bildung can enrich the field’s understanding of the learning relating to the
games.
Bildung is a term originating from German philosophical discourse and is in a wide
array of definitions used to discuss how the personalities of individuals takes shape
as these individuals meets the world and themselves in various ways.
In order to examine the implications for this unique aspect of learning that are
connected to the relatively new computer game media, the first part of the thesis is
dedicated to establishing a new analytical perspective that sees the computer games
as environments for bildung. This is done by fusing theory about bildung, play,
media and communication, formalism, situationism and affordance.
In the second half of the thesis the perspective is applied analytically to the popular
computer game League of Legends. This is done in order to discuss the dynamics of
bildung that the interplay between individuals and the game co-creates.
Furthermore, the implications of the analytical perspective are discussed. Finally, a
critical approach to the games is suggested as an important factor in the potential for
a healthy learning outcome.
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Introduktion til specialet
I mange århundreder er bogen og dannelse blevet set som noget ubestridt forbundet.
Det er blevet en sandhed i vores verden, at man lærer, udvikler sig og får et bredere
perspektiv på verden, når man læser de læderindbundne sider, som er fyldt med alt
mellem himmel og jord. I en undersøgelse foretaget af forlaget Saxo, slås det fast, at
gennemsnitsdanskeren i 2018 læste 14,3 bøger om året (Saxo, 2018). Gennem livet
møder individet således et væld af informationer i deres omgang med forskellige
værker. Den teknologiske udvikling har medført, at vi omgiver os med en lang række
medier ud over bøgerne.
Denne udvikling leger science fiction-forfatteren Neal Stephenson med i 1995 med
bogen The Diamond Age. Bogen handler kort fortalt om en pige, som får adgang til et
af de eneste eksemplarer af det, som ligner videreudviklingen nutidens iPad, som har
til formål at give brugeren “et mere interessant liv”. Mediet overtager hele pigens
dannelsesproces. Hun føres gennem fortællinger, lege og ud af underklassen og til et
dannelsesstadie, som i sidste ende bliver post-humant. Stephenson ser altså store
muligheder for dannelse i mediernes udvikling. Stephensons fortælling er særlig
interessant, når man ser på tilgængeligheden af forskellige medier som blandet film,
musik, serier, radio, sociale medier, Spotify, og sidst men ikke mindst computerspil.
Hver uge bruger verdens befolkning i omegnen af tre millioner timer på at spille
computerspil, alt imens omsætningen i spilindustrien har været voldsomt stigende i
de seneste 25 år (Egentfeldt-Nielsen, Smith og Tosca, 2019: 241).
Baseret på data fra Danmarks Statistik fremhæves det i en artikel fra Det Danske
Filminstitut, at omtrent 25 % af befolkningen i Danmark spiller digitale spil hver dag,
og at omtrent 50 % af befolkningen har spillet digitale spil inden for de sidste 3
måneder (Det Danske Filminstitut, 2019). Der er er altså tale om et medie som
halvdelen af den danske befolkning omgiver sig med. (Det er her værd at nævne at
digitale spil også indbefatter konsoller, smartphones og tablets).
I 2017 kunne DR påvise at 96 procent af alle teenagedrenge spiller computerspil
(Dohrmann, 2018.), og i en undersøgelse baseret på mere end 9000 svar,
konstaterede Compware.dk i samarbejde med Sharkgaming, at de fleste af deres
kunder spillede 16-20 timer om ugen (Esport.dk, 2018). Gennem opvæksten
interagerer nutidens individer altså med et væld af computerspil. Alle med
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forskelligartet indhold. For at illustrere dette har jeg nedenfor præsenteret nogle af
de spil, som jeg selv er vokset op med. De mange spil nedenfor er blot toppen af
isbjerget og relaterer sig primært til min brug af computermediet, og ser således bort
fra de mange andre platforme såsom Nintendo, PlayStation, Game Boy og
Smartphone, som jeg også har været bruger af.

Jeg er ikke i tvivl om, at spillene har påvirket mig og mine jævnaldrenes udvikling.
Det er en overbevisning, som jeg møder igen og igen i sprogbrugen hos mine
jævnaldrende. Jeg ønsker derfor at undersøge computerspilsmediet med det
udgangspunkt, at spillene påvirker os og danner os på en eller anden måde.
Hjemmelen for denne præmis udspringer af mine livslange observationer i spillene,
mine utallige interaktioner med andre spillere og timevis på spilforums. se blot disse
Reddit-tråde1. Først og fremmest er det interessant at notere sig, hvor mange spillere
der i trådene omtaler computerspil, som et effektivt middel til at lære sprog, men ud
over disse oplevelser stikker en anden type udtalelser ud. Flere har en oplevelse af, at
spillene har ændret spillernes måde at tænke på. Der er på de forskellige fora ikke
blot tale om simple memoreringer, men derimod om en slags komplekse livslektioner
eller tankemønstre. Her er et lille udpluk fra de mange hundrede kommentarer:
❖ “If two people follow two different good decisions, the whole thing can fail.
Without either decision being bad. Be humble and learn to compromise
and/or to follow someone else's idea”.
1Reddit

er et stort web-forum, hvor brugerne kan diskutere alt mellem himmel og jord. Under følgende
overskrift diskuterer brugerne, hvad de har lært gennem spil: What have you learned from games? og i
en anden tråd diskuterer spillerne læringspotentialet i computerspillet League of Legends: I installed
League 9 years ago and it was worth it
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❖ “Teamwork, playing a role within a group to achieve a mutual goal and not
minding if that's not the lead\starring role but rather one that's support
based to help others be their best. Also, the opposite. Accepting help from
others and not trying to just do it all myself”.
❖ “The most common theme that I've seen when it came to working with a
random group of people is that as people get older, it seems that we tend to
become more open to leader/follower roles and we can verbalize our
shortcomings easier and sooner, allowing someone who is better to take your
place”.
❖ “It's vital to know how to get carried. In League, if you're doing bad and the
rest of the team isn't, admit it (to yourself) and play accordingly, and let
them make you win by doing their part. At your job, don't lie about doing
better than you're doing, simply for your pride's sake. Admit that you're
struggling and that you could use help on this matter”.
For at åbne op for en yderligere kvalitativ forståelse som ikke blot beroede sig på min
subjektivitet, forhørte jeg mig med andre spillere i fire korte interviews.
Interviewpersonerne var alle i alderen 20-30 år. Mine spørgsmål gik på, om de havde
oplevet noget lignende?
Samtalerne cirkulerede om, hvorvidt computerspil havde ændret deres måde at
tænke på. De fortalte mig, på godt og ondt, at de havde fået et specielt mindset, en
holdning eller større selvindsigt ved at spille. De havde ligesom spillerne på Reddits
fora, oplevet computerspilsmediet som et medie der havde lært dem noget. Nedenfor
ses nogle af spillernes udtalelser.
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Et medie med mange facetter
Der er uden tvivl en gruppe, som vil mene, at den dannelse som vi opnår gennem
computerspil er af ringere kvalitet end den, som vi kan få fra litteraturen.
Eksempelvis redegør Linda Hutcheon i A Theory of Adaptation (2013) for en række
teoretikere, som har forholdt sig skeptisk overfor adaptationer fra litteratur til andre
medieformater (Hutcheon, 2013: 2-6). I Hutcheons arbejde findes anerkendelsen af
at medier hver især har sine styrker og svagheder. Et perspektiv, som er nyttigt til at
reflektere over hvorfor det er relevant at anskue mediet, som et sted hvor vi dannes.
Hutcheon forklarer at adaptationer forsimpler ét, men styrker og udfolder noget
andet (2013:3). Adaptation kan i Hutcheons tænkning forstås bredt, som det at
fortolke tanken og skabe i en ny form (Hutcheon 2013: 20). Hutcheon har en
opfattelse af, at hvert medie har sine egne unikke karakteristika, som former det, som
brugeren oplever. Derfor er det også forventeligt, at individet har en anden måde at
interagere med computerspilsmediet, end de ville med eksempelvis en film eller en
bog. Hutcheon tillader mig, at udfordre kritikernes ide om et kvalitetshierarki med
klassisk litteratur i toppen. Det gør hun gennem sin pointe om, at når en tanke eller
en tekst ændres fra at være ét i sin originale form, så går den/det til at være noget
andet, som i sin egen ret er et værk, som potentielt kan være på højde med eller kan
overgå originalen (Hutcheon 2013:9).
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Mit speciale skrives således i en erkendelse, af at medier er forskellige, og derfor også
må have forskellige konsekvenser for individets læring i dets interaktion med mediet.
Hutcheon viser, at interaktionsmåderne ændrer sig, når man ændrer mediet og
dermed måden at præsentere historier på. Hun pointerer eksempelvis, at man i
computerspil går fra at læse om karakterer til at være karakterer. Man går altså fra at
læse om karakterernes verden, til at interagerer med deres verden. Spiloplevelsen er
både mere kropslig og mere intens. Den kropslige og kognitive intensitet i spil sætter
historien i baggrunden og sætter fokus på problemløsning (Hutcheon 2013:11-14).
Espen Aarseth, professor i humanistisk informatik, interesserer sig mere konkret for
computerspilsmediet og beskriver i tidsskriftet the International Journal of
Computer Game Research computerspilsfeltet, som et nyt forskningsfelt, og som den
måske mest omfattende mediegenre at tilgå analytisk. Han tilskriver spillene en
kompleksitet, som adskiller sig fra andre medier eftersom spil på en og samme tid er
objekt og proces. Han fremhæver samtidig spillenes form som værende en simulation
frem for et narrativ, hvilket bidrager til en anden medieoplevelse. Aarseth ser
computerspilsområdet, som et område, der endnu har mange uudforskede facetter og
efterlyser videre metodologiske eksperimenter (Aarseth, 2001).

Problemformulering
Som jeg skal beskrive senere omfatter studier om læring og computerspilsfeltet ofte
en implicit forståelse af, at spil danner, men det er svært at få øje på en eksplicit
forbindelse mellem det felt, som Aarseth og hans fagfæller repræsenterer og
dannelsestænkningen. Denne forbindelse mellem computerspil og dannelse vil jeg
forsøge at fremhæve i mit speciale. Det kræver både indsigt i medie og
computerspilsfelterne, og en konkretisering af hvad jeg mener, når jeg bruger det
omdiskuterede dannelsesbegreb.
Jeg vil bruge Ph.d. i sociologi, Lars Geer Hammershøjs teori som indgangsvinkel til at
anvende dannelsesbegrebet mere analytisk og operationelt. Han reflekterer i denne
sammenhæng over, at vi lever i det, som han kalder for selvdannelsens tidsalder. En
tid, hvor individet i højere grad selv står for at opsøge og udvælge sin dannelse
mellem et langt større antal af dannelsesforbilleder (Hammershøj 2007: 23).
Et samarbejde mellem medieperspektivet og dannelsestænkningen kan således
bidrage med refleksioner over computerspilsmediets implikationer for læring i denne
tidsalder. Hvad kan netop dette medie i forhold til dannelse? Mit fokus skal ikke ses
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som komparativt i forhold til andre medier. Det er først og fremmest rettet mod
computerspilsmediet. Jeg finder det derfor interessant at anskue mediet som et slags
miljø, hvori dannelsesprocesser udspiller sig.
For at konkretisere mit perspektiv har jeg valgt at dedikere en del af specialet til en
analyse af det populære computerspil League of Legends. League of Legends har
siden 2009 været et af verdens mest udbredte computerspil og er kendetegnet ved at
være holdbaseret, intenst og ikke mindst udfordrende2. Ved at sætte fokus på et
specifikt spil kan jeg eksemplificere, hvordan perspektivet som jeg forsøger at
etablere kan anvendes rent analytisk.
Specialets problemformulering lyder derfor således:
Hvordan fremstår computerspils læringspotentiale set fra et
dannelsesperspektiv, og hvordan kommer dette til udtryk i
computerspillet League of Legends?

2

Jeg giver en grundig introduktion til League of Legends i begyndelsen af min analyse.
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Vejen til et dannelsesorienteret perspektiv
på computerspil og læring
For at besvare min problemformulering er jeg nødt til at etablere en forståelse eller et
slags sprog til at tale om dannelse i computerspil. Derfor vil jeg bruge den første del
af specialet på at sammenfatte et analytisk perspektiv, der baserer sig på
dannelsesteori og medieteori.
❖ Først vil jeg præsentere feltet, som af forskellige spilteoretikere omtales som
Serious Games-feltet. Her vil jeg beskrive den særlige spilkategori ved navn
“Commercial off the shelves games”, den type spil, som League of Legends
knytter sig til.
Ydermere vil jeg præsentere teori, som har beskæftiget sig med leg som begreb.
Sidst i dette afsnit vil jeg argumentere for hvordan etableringen et nyt perspektiv
på computerspil og læring, som er funderet i fusion af dannelses - og medieteori,
kan bidrage til feltet.

❖ Som forudsætning for forståelsen af mit perspektiv vil jeg introducere min læser
til dannelsesbegrebet. Jeg vil kort opridse et par forskellige perspektiver på
dannelse og så rette fokus mod et mere operationelt dannelsesbegreb, som kan
udforske den del af læring, jeg finder interessant. Her vil jeg trække på sociologen
Lars Geer Hammershøjs undersøgelse af dannelsesbegrebet.
Ydermere skal jeg i afsnittet argumentere for, hvorfor jeg mener, at dannelse kan
anskues som medie - og kommunikationsbegreb, og at dannelse er tæt knyttet til
sproget.
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❖ Herefter vil jeg inddrage medieteori for at diskutere spændingsfeltet mellem
situation og medie. Herunder vil jeg komme ind på Joshua Meyrowitz
miljømetafor, som repræsenterer en særlig medieanalytisk tilgang. Jeg vil med
adaptationen af denne metafor søge at skabe overblik over, hvordan særlige
kommunikationsmønstre mellem medie og individer opstår for til sidst at
introducere det mere anvendelsesorienterede begreb om affordance, som
omhandler relationen mellem artefakter og brugere.

❖ På baggrund af dannelsesteorien og medieteorien etablerer jeg begrebet
“dannelsesmiljø” som en fusion af de to grene.
❖ Jeg vil anvende dannelsesmiljøperspektivet analytisk på computerspillet League
of Legends, hvor jeg også vil inddrage analysebegreber fra Clara Fernández-Vara
Introduction to Game Analysis (2015). Jeg vil derudover trække på
spilteoretikere som Jonas Heide Smith, Jane McGonigal og James Paul Gee.
❖ Til sidst vil jeg afrunde og diskutere teorien og mine analytiske fund.
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Serious Games-feltet
Jeg er langt fra den første, som interesserer mig for hvad spil kan ud over at
underholde. Forskeren Clark Abt så et potentiale i spils egenskab til at forbinde
aktivitet og tanke og udviklede en interesse for et nyt aspekt af spilforskningen (Abt,
1970:4). Han introducerede i 1970 begrebet Serious Games. Serious Games er et
term, som undersøger, hvordan computerspil ændrer vilkårene for læring. Abt
definerer Serious Games, som en type af spil der har eksplicitte og velplanlagte
uddannelsesformål (Abt, 1970:9). Siden da har andre teoretikere givet deres bud på,
hvordan feltet skal forstås. I Understanding Video Games (2019) definerer
Egentfeldt-Nielsen, Smith og Tosca feltet: “Ideen om at videospil kan blive udviklet
til og anvendt i en række af ikke-underholdelsesorienterede situationer for at lære
ting.” (Egentfeldt-Nielsen, Smith og Tosca 2019: 247) (min oversættelse). Begge
definitioner kredser om, at spil ikke blot er tidsfordriv, men at vi faktisk kan bruge
spillene til læring og udvikling. Abt pointerer, at det specielle ved spil er, at de skaber
risikofrie muligheder for at udforske seriøse intellektuelle og sociale problemer (Abt,
1970: 13).
Egentfeldt et. al. fastslår at antallet af forskningspublikationer, som interesserer sig
for Serious Games er steget fra 42 i 2007 til 237 i 2017 (Egentfeldt-Nielsen, Smith og
Tosca 2019: 250). Der er altså et stigende fokus på at forstå, hvad vi kan lære i vores
kontakt med spillene. Gennem et literature review af feltet prøver Egentfeldt et. al. at
skabe overblik over, hvordan forskellige teoretikere har sat uddannelse og
computerspil i forbindelse med hinanden. De inddeler Serious Games i tre
subkategorier. Henholdsvis Edutainment, Commercial off-the-shelf games (COTS)
og educational serious games (Egentfeldt-Nielsen, Smith og Tosca 2019: 251).
League of Legends er et spil, som er designet med henblik på kommerciel anvendelse,
og dermed skal jeg afgrænse mig til at beskæftige mig med COTS-kategorien, den
type spil som ikke er lavet med specifikt henblik på uddannelse.

Commercial off-the-shelf games og læring
Egentfeldt-Nielsen et al. påpeger at COTS, som udgangspunkt ikke har et eksplicit
læringsorienteret fokus. Måden hvorpå spillene bliver uddannende er ved at bringe
dem ind i en undervisningskontekst. De taler blandt andet for, at denne kategoris spil
er stærkt motiverende.
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Denne overbevisning deler teoretikeren Kurt Squire. Han har i Video Games and
Learning (2011) sit fokus på at bringe spillene ind i klasseværelset og ser
anvendelsen af mainstream underholdningsspil, som noget der kan indgå i
undervisning med henblik på at bestemte uddannelsesmæssige formål (Squire, 2011:
59). Egentfeldt-Nielsen et al. identificerer i forlængelse af dette perspektiv nogle
karakteristika ved COTS-spil, som anvendt i undervisningssituationer. Explorativ
læring, Høj grad af intrinsisk motivation, sammenblandede spilmekanismer, stærk
spillerinddragelse og et stort behov for underviserens tilstedeværelse (EgentfeldtNielsen, Smith og Tosca 2019: 256). Der er her tale om et fokus på at transformere
COTS til læringsobjekter, der er tale om en bevidstgørelse af spillenes
læringspotentiale i forbindelse med undervisningssituationer.
Lingvist og spilforsker James Paul Gees fokus adskiller sig fra Squire og Egentfeldt et.
al. ved at fremføre, at spillenes læring ikke nødvendigvis er begrænset til skolen eller
undervisningsituationen. Faktisk er det Gees pointe at gode spil er en bedre måde at
lære på end den, som vi møder i uddannelsessystemet, som ifølge Gee kan
modarbejde læringen (Gee, 2003: 205). Det er Gees tanke, at vi også kan lære noget
af de spil, som ikke eksplicit er designet med det formål, at vi skal lære. (EgentfeldtNielsen, Smith og Tosca 2019: 255). Gee peger på det, som han kalder for the
problem of content (Gee, 2003: 20-21). Med dette mener han, at vi i traditionelle
uddannelsessystemer har tendens til at lære indhold uden at møde den praksis, som
indholdet skal bruges i. Han anvender med udgangspunkt i denne problematik
semiotisk terminologi3 til at beskrive, hvordan computerspil præsenterer spilleren for
komplette semiotiske domæner, og ikke blot disses indhold som det ofte gør sig
gældende i traditionel undervisning. Det har en række følger, som gør den læring,
som findes i spil bedre end den førnævnte traditionelle undervisning (Gee, 2003: 4546).
Han ser spillene som en måde at bringe spillerne til grænsen af deres kunnen, hvor
læringsudbyttet ifølge Gee er størst. Spillenes ofte skalerbare sværhedsgrader sikrer
altså en fordel i forhold til traditionelle læringsmåder (Gee 2003: 71). Gee mener, at
dette sammen med spillenes høje grad af motivation, som eksempelvis kan skabes
ved, at spilleren kan manipulere med fortællingen, betyder at brugeren i højere grad
har lyst til at beskæftige sig med spillet, og den læring som kan findes i aktiviteten
Videnskabelig disciplin der beskæftiger sig med menneskeligt frembragte (kulturelle) tegns, fx ords,
ritualers eller symbolers, betydninger og funktioner (Den danske ordbog, 2020, Semiotik.)
3
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(Gee 2003: 3). Spillene giver ifølge Gee brugerne mulighed for at overføre det, som
de lærer i spillene til den fysiske verden på en lettere måde end fra andre medier. Det
kan lade sig gøre, fordi spillene simulerer situationer, som opstår i vores fysiske
verden (Gee, 2003: 137-138).
En anden styrke ved spillene er, at de ifølge Gee ikke er bundet til skolen, men at de
også kan bruges i hjemmet. Der er ifølge Gee potentiale, for at den enkelte får en
større grad af læring i løbet af en dag (Gee 2003: 2). Man kan kritisere denne pointe
for at overse, at spillene naturligvis tager tiden fra andre aktiviteter uden for skolen.
Det kunne eksempelvis være lektier eller fritidsarbejde. Forskellen er, at spillene
kombinerer det at slappe af og lære på samme tid. Hvor et fritidsarbejde ikke ville
blive betegnet som afslapning af de fleste, og hvor det samme kunne siges om lektier,
som tit kan være kedelige eller for svære, så fylder spillene en modsat rolle, som
spillerne frivilligt opsøger (Gee 2003: 3). En sidste pointe i forhold til Gees tænkning
er, at han mener, at spil skaber meget velfungerende former for informationsdeling
spillerne imellem. Det er noget, som særligt kan være interessant i forhold til at
forberede spillerne til arbejdsmarkedet samtidig med, at spillenes uforpligtethed
betyder, at brugerne i højere grad kan eksperimentere med deres identiteter (Gee
2003: 3).
Hverken Gee, Squire eller Egentfeldt-Nielsen et. al. taler ind i en konkret
dannelsesterminologi, men bevæger sig derimod inden for en
uddannelsesterminologi, hvor dannelsesaspekter berøres men ikke benævnes.
Tættest på at tale om dannelse kommer Gee med sin gennemgående pointe om, at
spil får os til at tænke i semiotiske mønstre, og at disse måder at tænke på kan
fungere som udgangspunkt for måden at tilgå andre lignende problemstillinger i
verden på. Han formulerer følgende: “Vi har endnu ingen ide om, hvordan
mennesker “læser” computerspil, hvilke betydninger de får ud af spillene. Endnu
mindre ved vi om, hvordan de vil læse spillene i fremtiden” (Gee, 2003: 204) (min
oversættelse). Gee ser på spillenes potentiale for at navigere i verdens mange
semiotiske domæner, men efterlyser samtidig en yderligere forståelse for, hvordan
spillene får os til at danne mening. Dannelsesteorien, som jeg skal præsentere senere,
vil forsøge at arbejde med netop dette spørgsmål og dermed også bevæge sig i
periferien af - og overlappe med Gees tænkning.
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Først er det dog vigtigt for mig at mindske afstanden mellem spil og dannelse ved at
sætte fokus på legen. Den del af menneskets natur som jeg mener, at spil baserer sig
på. Man kan måske endda tale om, at det er gennem legen, at mennesket ”læser”
spillet. Spillene kan ifølge Squire anvendes med henblik på læring i
undervisningssituationer, og hans forskning handler meget om at implementere og
udforme spillene, så de understøtter læringen i undervisningssituationen (Squire
2011: 77-107), (Squire, 2011: 109-138), men er det kun i undervisningssituationer, at
COTS giver grobund for læring? Måske overser vi noget ved at forcere spillenes
læringspotentiale ned i en traditionel undervisningssituation. COTS-Perspektivet,
som bundet til klasselokalet bliver et forsøg på at tæmme legen som vej og middel til
noget andet, men har legen ingen læringsmæssig værdi i sig selv? Skal spillene
transformeres for at lære fra sig? Rinder tiden blot fra os, når vi ikke spiller spillet
med et undervisningsbestemt formål? Vores svar på disse spørgsmål bliver
afgørende for, hvordan vi opfatter dem, som bruger lang tid med spillene. Lærer de
noget eller spilder de deres tid?
Opfattelsen af legen i spillene er i min optik afgørende for, hvordan vi taler om spil og
læring. Jeg ser det som problematisk for forståelsen af, hvad spil er, at spillene
tvinges ind i en dikotomi mellem læring og leg. Dikotomien har betydning for
hvorvidt vi ser spil, som brugbare, seriøse og nyttige, eller som useriøse og spild af
tid. Dikotomien tvinger os til at trække en streg i sandet og bliver dermed en måde at
opfatte læring som seriøst og leg som useriøst. Nedenfor skal jeg forsøge at forklare,
hvorfor leg kan anses, som værende mere end blot noget useriøst.

Legen
I sin grundform ser jeg computerspil som medieret leg. Netop legen har en række
forskere beskæftiget sig med. Johan Huizinga interesserer sig i 1938 for legen som sit
subjekt (Huizinga 1949:4). Han påpeger, at leg er et gennemgående element i
menneskets natur. Han foreslår “legende” denne natur i titlen til hans værk Homo
Ludens, det legende menneske, til menneskeracen i stedet for Homo Sapiens. Han
ser legen som irrationel og som en funktion af kulturen, der adskiller sig fra, hvad
han kalder“det almindelige liv” (Huizinga 1949:4). Legen er fri, legen er ikke
ordinært eller ægte liv, men derimod sin egen verden som han kalder for den
magiske cirkel (Huizinga 1949:8). Om der ikke alligevel er noget af det ordinære og
ægte liv til stede i legen kan diskuteres, men Huizingas metafor tjener alligevel til at
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forklare, at legen er sin egen afgrænsede situation. Huizinga ser legen og sproget som
værende forbundet. Sproget er leg med tankerne som nominativ kraft. Gennem
sproget er vi i gang med en skabelsesproces, hvor vi med metaforer sammenstykker
en poetisk verden, som kan eksistere ved siden af den fysiske verden (Huizinga
1949:4).
Huizinga tager også fat i den klassiske ide om, at leg kan synes som det modsatte af
seriøsitet, men indskærper at leg kan være yderst seriøst. Leg er forbundet med
rytme og harmoni. Legen er i høj grad æstetisk og handler om orden. Der er
spænding, det skal lykkes. Når ordenen ikke kan opnås for alle deltagere i legen,
opstår der en høj grad af konkurrence og dermed en høj intensitet, hvor den legende
bliver testet på sin kunnen (Huizinga 1949: 10-11). Man kan altså godt lege samtidig
med, at der bliver konkurreret.
Forskeren Miguel Sicart sætter leg i forbindelse med spil i sit værk Play Matters. Han
kalder sin teori om spil og leg for romantisk. Han mener, at legen er en fundamental
del af livet, som følger os fra barndommen og gennem resten af livet i mange
aspekter. Det at lege er vigtigt, fordi vi gennem legen møder værdier, praktiserer dem
og udfordrer dem. Sicart mener, at dette kan være med til sikre, at vi ikke bare gør
noget uden at have tænkt over det. Med andre ord får legen os til at reflektere over
moralske dilemmaer (Sicart 2014:4-5). Et eksempel på dette kunne være en spiller,
som i spillet World of Warcraft har spillet forskellige karakterer på de to stridende
fraktioners side hhv. the Horde og the Alliance. Pludselig står denne spiller over for
overvejelser omkring, hvilken side der har mest ret, og om nogen af dem i det hele
taget har ret. Måske finder spilleren ud af at begge fraktioner har værdier, som de
sympatiserer med og at begge fraktioner indeholder værdier, som er problematiske.
Sicart omtaler også leg som en sammentrækkende kraft, der forsøger at forklare
verden, og som en vej til at udtrykke os selv på; en måde at vise hvem vi gerne vil
være, og hvem vi ikke vil være (Sicart 2014: 6). Sicart deler Huizingas syn på legen,
som noget der handler om orden. Der er en harmoni mellem computerspilsmediet og
legen. Computerspillet sætter nogle logiske rammer, som spillerne gennem legen kan
nyde at lære at navigere i (og jf. Huizinga, ligeledes blive udfordret i, når det er svært
at opretholde ordenen. (Sicart 2014: 98). Spillet bliver altså et sted, hvor vi
praktiserer det at lege.
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Sicart fremhæver computeren som et medie, der næsten altid er en del af et netværk.
Disse relationer mellem computerne er essentielle for, hvordan legen spiller sig ud
(Sicart 2014 :95). Teoretikeren George Herbert Mead påpeger, at netop denne
relationelle funktion også eksisterer i computerspil. Gennem den leg der foregår i
spillene, lærer vi at indgå i sociale sammenhænge og træner forskellige roller i
forhold til andre mennesker, en slags rolletræning. Mead ser derfor legen, som en
vigtig del af det at skabe os selv. (Egentfeldt-Nielsen, Smith og Tosca 2019: 42). En
anden teoretiker, Gregory Bateson, fokuserer på at leg skaber situationer med sine
egne regelsæt. Leg gør os skarpe på at navigere mellem forskellige situationer, og gør
os i stand til at forstå den enkelte situation ud fra den bestemte kontekst (EgentfeldtNielsen, Smith og Tosca 2019: 304). Legen træner med andre ord måder at tænke på,
som vi kan bruge andre steder i livet end blot i legen.
Huizinga, Sicart, Herbert Mead og Bateson taler alle om det, vi får ud af legen og
spillene. I deres teorier handler det ikke om blot om viden og evner, men mere om
eksperimenteren, øvelse og forståelse af sig selv og verden. Disse teoretikeres tanker
repræsenter dermed et bestemt, men også lidt flyvsk blik på læring. I et studie fra
2006 sætter spilforskeren Hector Rodriguez den form for leg, som Huizinga taler om
i forbindelse med Serious games. Seriøse spil og leg er ikke uforenelige. Legen bør i
stedet ses, som en måde at lære på og dermed som en mulighed for at udvide vores
forståelse af, hvad computerspil kan lære os (Rodriguez, 2006).
Netop disse perspektiver på leg giver mig lyst til at sætte computerspil i forbindelse
med et rammende begreb for at kunne indkapsle og udforske denne form for læring
videre. Dannelse er i min optik et godt begreb til at tilgå spillene med en interesse for
en dybere forståelse af disse læringsaspekter.
Som jeg har forsøgt at vise ovenfor, kan der identificeres forskellige former for læring
i forbindelse med computerspil og nogle af disse former for læring er afhængige af
om leg anerkendes som en essentiel og vigtig del af spillene. Det er derfor vigtigt, at
Serious Games-feltet også indbefatter anerkendelsen af legens legitimitet som en
seriøs proces, som man kan lære noget af. Jeg ønsker således, at anlægge et fokus på
læring og dannelse som bunder i anerkendelsen af legen som en seriøs proces, der er
integreret i ethvert computerspil. Computerspillet er et sted, hvor man leger, og leg
kan være lærerigt.
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Et nyt perspektiv på læring og computerspil
Jeg søger at udvide forståelsen for computerspil og læring ved at træde et skridt væk
fra dem, som i Serious Games-feltet opfatter læring og det ikke-underholdende som
forbundet.
Ved at fastholde en dikotomisering mellem leg og læring umuliggør de forbindelsen

mellem leg og læring, to processer, som meget vel kunne være tæt forbundne og
afhængige af hinanden.
I forskning kan et positivistisk blik på COTS betyde at undervisningssituationens mål
om individets tilegnelse af konkret viden og evner måske ikke mødes, og at man i
disse undersøgelser, derfor ikke finder evidens for, at spillene lærer os traditionelle
skolekundskaber som historiske fakta, matematiske egenskaber osv. Det kan
medføre, at det positivistiske forskningsperspektiv konkluderer, at man ikke kan lære
noget af COTS, eller at man er nødt til at transformere spillene, så det passer til
undervisningssituationen. Der kan være en sammenhæng mellem denne
problematik, og det faktum at det er svært at definere og måle præcis, hvad man
lærer af at lege, da leg som antydet tidligere er en abstrakt og bred størrelse. Det er
alligevel min overbevisning, at Serious Games-feltet bør løfte sit fokus fra at handle
om viden, evner og undervisningssituationen, for at kunne beskue computerspils og
særligt COTS læringspotentiale mere fyldestgørende.
Jeg mener, at det vil være givtigt at supplere jagten på positivistisk evidens for let
målbare former for viden og færdigheder ved at søge mod refleksion over, hvordan
computerspil lærer os at agere og tænke, og på hvad spillene ellers indeholder.
Traditionel viden og evner er ikke nødvendigvis det, man lærer af de kommercielle
spil som indeholder viden og evner, der først og fremmest knytter sig til
spilverdenen. Kurt Squire er i forbindelse med at evaluere resultaterne af sine forsøg
med spil, som en del af undervisningen, stødt på lignende problematikker og peger
på behovet for at reflektere over, hvordan vi skal evaluere og reflektere over spil og
læring for at få det fulde overblik over, hvad vi kan lære af spillene (Squire, 2011:
230-232).
Jeg prøver derfor at etablere en position, hvor læringssituationen ikke nødvendigvis
skal være ikke-underholdende, og hvor potentialet for computerspils
læringspotentiale stadigvæk anerkendes.
Min tese er, ligesom Gees, at vi stadigvæk lærer af COTS, når vi ikke er i klasselokalet.
Vores læring er, i et sådant tilfælde, knyttet til spillets formål frem for formålet at
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blive uddannet. Læringen handler i dette perspektiv, om hvad vi skal vide, hvad vi
skal kunne, og hvordan vi skal forholde os for at mestre spillet.
I mit perspektiv fjernes spillet fra undervisningssituationen og tilgås i stedet som
noget, man kan opsøge af interesse for at mestre og forstå det i sig selv, ligesom man
også kan opsøge en bog eller en film med samme formål. I spillene skal vi kunne
mestre en række delmål, som leder os frem til formålet.
Disse delmål kan være lig delmål til andre formål i den fysiske verden eller i andre
spil. Derfor kan vi alligevel overføre nogle af de ting, som delmål på vejen til andre
formål. Jo mere relevante de forskellige delmål, som vi lærer er for andre formål i
vores hverdag, jo mere gavn har vi af det vi lærer i spillet. Min pointe ligger sig altså
op ad Gees pointe om spils overførbarhed til virkeligheden. Forskning om hvad vi
kan lære i forbindelse med computerspil bør derfor også have fokus på, om det
enkelte spil taler positivt ind i et samarbejde med individets og samfundets kontekst.
Det betyder, at det ene spil stadigvæk kan fremstå som mere relevant for den aktuelle
kontekst end det andet alt efter, hvad vi overfører til verden uden for spillet.
Det er min pointe, at spillene aldrig er tomme for meningsfyldt indhold, men at
spillenes indhold ikke nødvendigvis stemmer overens med omverdenens opfattelse af
mening. Spillets indhold og det man skal lære i spillet, knytter sig nemlig først og
fremmest til computerspillet og legen.
For at illustrere dette kan jeg igen henvise til spillet World of Warcraft. Et spil, som
indeholder utrolig store mængder indhold, som kan være alt lige fra tusindvis af
forskellige monstre med hver deres unikke egenskaber, hundredvis af områder, som
har hver deres unikke geografi og ikke mindst ens egne karakterer, som kan varieres
og opbygges på et utal af måder. Dette indhold er ikke skabt med henblik på, at en
spiller skal lære eksempelvis matematik, engelsk eller geografi, men derimod for at
spilleren skal have noget at forholde sig til i sin stræben for at nå længere i spillet.
Dette lag af indhold bliver således yderst meningsfyldt, hvis man ser på, hvad dette
indhold kan bruges til, nemlig at nå spillets formål (Man kan ikke rigtig vinde i World
of Warcraft, men man kan overvinde så mange af spillets udfordringer som muligt).
Kunne det tænkes, at man opnår viden og evner i spillene, som er brugbare i spillene,
men at man samtidig skal forholde sig til denne viden og disse evner på en facon, som
minder om den måde, som man skal forholde sig til anden viden og andre evner, som
findes i den virkelige verden? Spilleren har i mødet med spillet deltaget i en
omfangsrig leg, hvor det ikke er ligegyldigt, hvad man gør med sin viden og sine

19

evner, noget som spilleren ofte erfarer og reflekterer over gennem sine interaktioner
med spillet. Det er disse erfaringer og refleksioner, som jeg mener, at individet kan
overføre til andre aspekter af sit liv.
For at belyse dette aspekt af læring, når det kommer til computerspilsforskning, vil
jeg foreslå et perspektiv, som baserer sig på begrebet om dannelse. Et perspektiv,
som kan gribe den del af computerspillenes læring, der ikke er viden eller evner, og
som er svært målbar. Dette perspektiv bryder med antagelsen om, at der er seriøse
spil og useriøse spil, og foreslår i stedet at spil altid er seriøse i forhold til deres
formål. Det betyder, at ingen spil er useriøse spil. Eksempelvis vil ambitionen om, at
mestre et komplekst spil som League of Legends kræve utrolige mængder arbejde,
som i sin essens er dybt seriøst.
Hvis vi kun anskuer et spil som League of Legends fra undervisningsvinklen, er der
god mulighed for, at det bliver tabt i undervisningsforskningens distinktion mellem
læring og ikke læring.
Hvis vi derimod anskuer League of Legends fra et dannelsesperspektiv, giver det
andre muligheder for at forstå spillet som udveksling af information og ændringer i
sproget. Alle spil indeholder ny information, som brugerne møder og kan tage stilling
til. Det betyder, at dannelsesperspektivet ofrer distinktionen mellem læring og ikke
læring og til gengæld indikerer, at der sker en meningsfuld udveksling af information
i alle spil. Det handler i læringsperspektivet, som baserer sig på dannelse, i højere
grad om forholdelsesmåders overførbarhed til andre steder i livet frem for at opnå
konkret viden eller evner.
Et dannelsesperspektiv på computerspil og læring giver mulighed for at stille
spørgsmålet: Hvordan giver dette spil mulighed for at forholde mig til mig selv,
andre og verden, og i sidste ende hvor relevant er denne måde at forholde mig på i
min givne kontekst? Jeg skal uddybe dette dannelsesperspektiv nedenfor.
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Dannelse
For at give en grundigere indførsel i hvad jeg mener, når jeg bruger begrebet
“dannelse”, vil afsnittet forneden søge at afklare begrebet, og fastslå hvordan jeg
anskuer dannelsesbegrebet i specialet. Afsnittet arbejder med spørgsmålet om,
hvordan dannelsesprocessen foregår og helt konkret, hvad min dannelsesforståelse
indbefatter. Det er vigtigt eftersom det perspektiv, som jeg vil anlægge bygger på
dannelse som en særlig form for læring. Afsnittet vil altså kortlægge, hvad det er, som
jeg vil søge at forstå i min analyse af computerspillet League of Legends.

Dannelse, et komplekst begreb
Når man bliver præsenteret for begrebet dannelse, er det svært at forudsige, hvad den
enkelte helt konkret forstår ved begrebet. Det skyldes, at det gennem tiden er blevet
præsenteret på et væld af måder, som adskiller sig fra hinanden, alt imens at de
kredser om det samme. Det sker endda, at dannelse i den offentlige debat forbliver
udefineret, når det bruges. Det er i sig selv en paradoksal ting, når man ser på den
store mængde af bud på definitioner af, hvad dannelse indebærer. Jeg vil som en
start opridse nogle af de tanker, som er blevet gjort omkring dannelse, men at
redegøre for al dannelsestænkning i dette speciale er for omstændigt og vil stjæle
fokus fra min egentlige pointe. Efter denne opridsning af nogle dannelsesforståelser
vil jeg tage fat i Lars Geer Hammershøjs nyere perspektiv på dannelse, som er det jeg
vil knytte min tilgang til.

Jean-Jacques Rousseau
I 1700-tallets oplysningstid forfattede tænkeren Jean-Jacques Rousseau sine tanker
om samfundet, hvor han foretog en skelnen mellem det, han kalder naturtilstanden
og det civiliserede menneske (Rousseau, 1897/1762: 7). Han kom frem til at
mennesker af frihedsmæssige årsager etablerer samfund og dermed afsiger sig noget
af deres natur ved at vælge at civilisere sig. Problemet ved samfundet var for
Rousseau, at man idet man indtrådte i samfundet samtidig sagde ja til at deltage i et
hierarki, som handlede om at placere sig i forhold til de andre i samfundet. Det var
Rousseaus betragtning, at menneskets liv dermed var tilbøjeligt til at handle mere om
placeringen i dette hierarki end at realisere dets egen natur. I den forbindelse så
Rousseau opdragelse, som det der potentielt kunne skabe bro mellem det naturligt
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gode menneske og det nødvendige samfund. Rousseau foreslog først og fremmest at
læring kunne være mere end blot den traditionelle boglæring (Rousseau, 1897/1762:
11). For Rousseau handlede opdragelsen også om at lære sig selv bedre at kende
gennem det levede liv og at finde ind til sine naturlige passioner (Rousseau,
1897/1762: 10). Man skulle med den viden om sig selv søge efter det sted i
samfundet, hvor ens natur bedst kunne få plads, således at man bevarede mest
muligt af sin natur, selvom at man var en del af samfundet (Dent, 2005: 85-86). Det
kunne kun ske, hvis man gennem sin opdragelse opnåede en slags moralsk lighed,
der indbefattede en basal anerkendelse af og respekt for alles værd. Ved at være
ligegyldig over for sin placering i forhold til andre mennesker i samfundet, skulle
hvert et menneske blive i stand til at finde den plads samfundet, som passede netop
dem og deres natur bedst (Dent, 2005: 104-106).
Rousseaus tanker om samfund og opdragelse rejser således spørgsmål om lærings
tilknytning til moral og indskærper vigtigheden af opdragelse, for at vi kan have et
velfungerende samfund.
Rousseaus tanker om opdragelse inspirerede i eftertiden en lang række tyske
humanister, bedre kendt som nyhumanisterne (Jeppesen og Kristensen 2002: 113).
Det var disse tænkeres diskurs, som introducerede begrebet bildung (det begreb, som
vi på dansk oversætter til dannelse).

Immanuel Kant
Immanuel Kant var en af de tyske tænkere, som blev inspireret til at filosofere over
opdragelse og dannelse af Rousseau. Kant så sin tid som det skillepunkt, hvor
menneskeheden skulle oplyses og civiliseres. Mennesket skulle tænke selvstændigt og
ikke længere lade gud og kirken gøre det for sig (Kant, 1803: 21-22). Mennesket
dannedes ifølge Kant i humanismens billede gennem deres iboende rationalitet, ikke
eksternt i guds billede. Mennesket havde i Kants optik fået alle muligheder for at
udvikle sig selv mod en finere form for menneskelighed. Det var op til mennesket selv
at bruge de redskaber, som de havde fået på den bedste måde (Kant, 1803: 14). Kant
havde altså i høj grad et idealistisk mål med sin ide om dannelse.
Kant så, da han skrev om opdragelsen ikke sit bud på opdragelse som det perfekte
bud, men derimod opdragelsen som noget der gennem tiden skulle raffineres.
Opdragelse er noget, som vi giver videre til hinanden. Han talte derfor ind i et ønske
om at udvikle et pædagogisk fokus i forskningsverdenen (Kant, 1803: 13). Kants
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forståelse af dannelse byggede på et af hans mest berømte begreber, nemlig
moralbegrebet det kategoriske imperativ. Med sine tanker om det kategoriske
imperativ gjorde Kant menneskeheden til målet for menneskelig ageren. Imperativet
påbød mennesket at agere på en facon, som i teorien skulle kunne gælde for alle.
Handlinger med fokus på egen vinding var således kun moralsk forsvarlige, hvis man
var beredt på, at de også skulle gælde for alle andre. Det, som gjaldt for en selv, skulle
man også være klar til at lade gælde for alle andre. Det var indlejret i den del af
dannelse, som Kant kaldte for sædelighed, mennesket skulle opdrages til at tænke i,
hvad der var godt for sig selv og alle mennesker. ((Kant, 1803: 20-21).
Således blev målet for dannelse i Kants optik selvstændighed gennem oplysning og
uafhængighed af andres love” (Kant, 1803: 7). I sit essay: svaret på spørgsmålet:
Hvad er oplysning? skrev Kant:
Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er
manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne
umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende
beslutsomhed og mod til at klare sig uden en andens ledelse (Kant, 1784: 2).

Kants definition af oplysning handler således om, at mennesket er nødt til at bero sig
på andres forstand, hvis det ikke tager stilling selv. Oplysning var altså, i Kants
tænkning en forudsætning for at mennesket kunne deltage i beslutningstagelsen i
deres eget liv.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel bidrog også med sin opfattelse af,
hvad dannelse var og betegnede dannelse, som det at “hæve sig op til det almene”.
Hegel foreslog et dialektisk perspektiv på dannelse, som foregik mellem ens naturlige
væren og et åndeligt selv. Det indebar, at man gennem dannelsen, som forankret i
selvet i form af et åndeligt selv, kunne se væk fra sin naturlige og umiddelbare væren.
Det kunne ske, når ens åndelige selv gennem konfrontationen med det nye,
fremmede og anderledes fik mulighed for at erkende og dermed fjerne sig fra ens
selvmodsigende naturlige væren og rykke sig mod det almene (Hegel, 1807: 462).
Hegel så det åndelige selv, som noget der konstant afsagde sig selv for at give plads til
et nyt åndeligt selv. Menneskets rejse mod at ophæve sig bliver dermed i Hegels optik
til et historisk begreb, hvor det åndelige jeg konstant bygger videre på det, som det
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var før, i forsøget på at udvide sin forståelse af sin ånds dybde og bredde (Hegel,
1807: 466-467). Dannelse bliver således i Hegels optik et spørgsmål om at kunne se
ud over sig selv som omdrejningspunkt og at kunne forholde sig objektivt til sin egen
subjektivitet, for at kunne bevæge sin personlighed fremad som en del af en almen
orden.

Wilhelm von Humboldt
I omtrent samme tid som Kant og Hegel gjorde den tyske tænker Wilhelm von
Humboldt sig sine tanker om dannelse. Humboldt så universitetet som et sted, hvor
dannelsen kunne få lov at springe frem. Særligt det humanistiske fakultet skulle
sikre, at mennesket udviklede sin tanke i frihed og ensomhed (her forstået som noget
godt, der tillader fordybelse) (Hammershøj, 2003: 71). Med sin filosofi om dannelse i
baghovedet blev Wilhelm von Humboldt sat i spidsen for at udvikle det 19.
århundredes akademiske system i Berlin (Humboldt, 1999/1836: ix). Humboldt
symboliserer således en sammenkædning af dannelse og universitetsinstitutionen.
Humboldt arbejdede med tanken om forskellige akademiske felter, som man kunne
dannes inden for. Hvis man blot beskæftigede sig med felterne overfladisk, ville man
aldrig nå den fulde forståelse (Westbury et. al. 2000: 57-58). Dannelse kom i
Humboldts optik således til at indbefatte den dybe forståelse og dermed
videreudviklingen af disse felter.
Humboldt beskrev i sine værker ideen om dannelse som det at menneskeligheden
blev ophøjet til en værdig form i det enkelte individ. Det skulle ske gennem stræben
efter uddannelse, sandhed og dydighed (Humboldt, 1903/1785-1795: 284). Denne
udvikling kunne kun ske ved at mennesket “absorberede” alt omkring sig, og brugte
sin intrinsiske evne til at recipere og genforhandle det absorberede, så det nu ville
passe til det enkelte menneskes egen natur på en harmonisk, generel og aktiv facon
(Humboldt, 1904/1796-1799:117). Denne intrinsiske evne var Humboldt i sine senere
år dybt optaget af, hvilket førte til det Humboldts sidste værk On Language (1836),
hvor Humboldt beskæftigede sig med sproget, som den særlige evne, hvormed vi kan
danne os. Denne pointe skal jeg senere vende tilbage til for at bygge bro mellem
dannelse og kommunikationsfeltet.
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Dannelsestænkningens fællestræk
Dannelsestænkning har således det til fælles at det indbefatter en form for udvikling
og læring i rejsen mod at blive et mere fuldendt menneske eller en mere nyttig
borger. Der er tale om en slags proces fra udannet til at være dannet. Ifølge
sprogforsker Hans Arndt hænger dannelse og transitivitet sammen. Dannelse bliver
altid knyttet sammen med noget andet. Man skal dannes til noget bestemt (Arndt,
2002: 21). Det er denne transitive funktion, som Lars Geer Hammershøj tager kritisk
fat i. Hvad end man, som Kant taler om oplysning, som endemålet for en udvikling;
som Hegel taler om udvikling i forhold til ånden; eller at man, som Humboldt taler
om udvikling i forhold til sproget, så taler man om det, Hammershøj kalder for
forholdelse. Det er i alle tilfældene forholdelse, som bevirker, at der sker en udvikling
i hhv. graden af oplysning, ånden eller sproget.
Teoretikerne taler om dannelse, som abstrakte begreber og ofte er der meget, som
efterlades til fortolkningen. Hvad er det almene? Hvad er sandhed og dydighed?
Hvad er det menneskelige? osv. Samtidig er det svært at sætte nyhumanismens
begreber og idealer analytisk i forbindelse med bestemte mindre kontekster og
objekter. Det er med andre ord en udfordring at anvende begreberne rent analytisk
på grund af deres abstrakthed.
For at kunne anlægge et dannelsesanalytisk perspektiv, er det derfor givtigt at
forsimple begrebet til en universel form, som står uden for subjektive. Det foreslår
Hammershøj, at man kan gøre ved at se på begrebet før det knyttes sammen med
noget andet. Hammershøj har arbejdet på at skabe en fastere definition af begrebet
for at skabe en større stringens i dets brug. Han kritiserer den hidtidige brug af
begrebet, og særligt brugen i offentligheden, hvor forståelsen af dannelsesbegrebet i
høj grad er op til fri fortolkning.
Hammershøj efterlyser derfor en interesse for at afklare dannelsesbegrebet, som en
vigtig problematik i sig selv. Han foreslår på grund af de mange anvendelser og
uklarheder om hvad begrebet egentlig indbefatter, at vi sørger for at definere hvad
dannelse er. Han retter så at sige fokus mod begrebet selv (Hammershøj 2017:33.).
Jeg vil i mit speciale knytte min opfattelse af dannelse til Hammershøjs definition,
omend, at jeg vil bygge videre på ideen om dannelse, som et konkretiseret begreb, der
har en plads i kommunikationsfeltet.
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I sit arbejde med dannelsesbegrebet distingverer Lars Geer Hammershøjs mellem
henholdsvis viden, evner og dannelse.
Ideen om at man kan dele ens uddannelse op i bestanddele er måske en nøgle til at
anvende dannelsesbegrebet mere specifikt, for hvad er dannelse og hvad er ikke
dannelse? Denne distinktion, kan bidrage til at få et bedre overblik over alle de
former for læring, som finder sted i computerspil.
Hammershøj ser viden, som orientering om verdens ontologi tilegnet gennem
undervisningsprocesser. Evner indbefatter færdigheder, kvalifikationer og
kompetencer. Gennem læreprocesser bliver man i stand til noget. Til sidst
præsenterer Hammershøj så sit bud på hvordan dannelse skal forstås, nemlig som en
forholdelsesmåde (Hammershøj 2017:14.).

Dannelse som forholdelsesmåde
Hammershøj tilbyder en lettere operationalisering af dannelsesteorien. Hans
definition bevæger sig væk fra det abstrakte og mod det formale. Han foreslår, at
dannelse, som et formalt begreb handler om måden hvorpå, man forholder sig til sig
selv, andre og verden på (Hammershøj 2017:36-37.). En vigtig pointe bliver med
denne definition at forholdelse, som giver gode forudsætninger for at klare sig i det
pågældende individs og samfunds kontekst bliver det styrende for, hvad god dannelse
er frem for en statisk universel kanon, som kan være bestemt i og overført fra en helt
anden kontekst end den givne.
Dannelsesbegrebet kan med denne definition lede tankerne hen på
socialiseringsbegrebet, men Hammershøj pointerer, at frihed er det, som adskiller
dannelse fra socialisering (Hammershøj 2017:38.). Hvor socialiseringen er tvingende,
bliver vi blot tilbudt at forholde os. Indbegrebet af det menneskelige er ifølge
Hammershøj at forholde sig frit (Hammershøj 2017:38.). Vi er ikke blot lænket til
nuet, men kan forholde os til verden, os selv, fortid, fremtid. Hammershøj fremfører
at dannelsen sker, som resultatet af selvoverskridelse i det sociale gennem en
selvoverskridelsesproces (Hammershøj 2017:37). Det vil sige, at man ændrer sig på
baggrund af sin erfaring. Når man har gennemgået en sådan proces, har ens
perspektiv ændret sig. (Hammershøj 2017:39-40.). Det er vigtigt at pointere, at man
ikke kan forholde sig til andre uden, gennem sin viden, at være bevidst om den
sociale situation, eller gennem sine evner, at være i stand til at gøre noget. Derfor kan
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man ikke helt undgå at snakke om viden og evner, når man snakker dannelse
(Hammershøj 2017:161.). Ligesom nyhumanisterne ser Hammershøj det, som en
mulighed at man både kan blive menneske og samfundsnyttig på samme tid. Dette
gennem forholdelse. Det er værd at understrege at Hammershøjs begreb om at
forholde sig retter sig mod sig selv og derfor, i sig selv, ikke er offer for samme
normativitet, som nyhumanisternes tilgange.

Dannelsesprocessen
Når vi stimuleres gennem sansninger, følelser, stemninger og fornemmelser ser
Hammershøj det, som en mulighed for forholdelse (Hammershøj 2017:48.). Denne
forholdelse bliver ifølge Hammershøj mulig gennem fire sanselige kræfter, som er
indlejret i mennesket. Kræfterne er afgørende for dannelsesprocessen, som i sidste
ende fører til forholdelse. Han låner disse begreber fra Kant, Hegel, Nietzsche og
Freud, og indtænker dem i sin teori om dannelsesprocessen (Hammershøj 2017:4445.).
Disse sanselige kræfter er hhv:
❖ Indbildningskraften - Den kraft, som gør at man kan sammensætte enkeltdele
til helheder. Dette muliggør at man kan få nye ideer og udtryk.
❖ Afgørelseskraften - Den kraft, som gør at man ændrer måden, som der
udøves smag på.
❖ Overskridelseskraften - Den kraft, som bevirker at der sker en ændring i
måden, der forholdes til det sociale på.
❖ Sidst er der udlevelseskraften - Den kraft, som gør at man kan udfolde sit liv
på nye måder og samtidig gør at man lukker for andre livsmuligheder. Det
handler om sondringen mellem livsfaser
De sanselige kræfter muliggør hver især at vi ændrer vores forholdelsesmåde.
Indbildningskraften muliggør erkendelse. Afgørelseskraften muliggør smag.
Overskridelseskraften muliggør selskabelighed, og til sidst udlevelseskraften som
muliggør dannelse (Hammershøj 2017:51.).
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Hammershøj kommer ud fra disse med et bud på, hvordan dannelsesprocessen
forløber. Han pointerer, at virkelighedens proces dog kan afvige fra dette. Faserne er
tænkt som et analytisk redskab, hvorm man kan genkende delprocesser i dannelsen.
Faserne kan være nyttige til at afgøre om visse faser er mere dominerende i
eksempelvis computerspilsmediet:
❖ Åbningsfasen - man åbner sig for at forholde sig til et eller andet (begær og
afsky)
❖ Overskridelsesfasen - man oplever at verden åbner sig (begejstring og
foruroligelse)
❖ Erfaringsfasen - man underkaster sig konsekvenserne af det, som man har
erfaret. (man chokeres over den nye verden og sin “forkerte fortid”)
❖ Refleksionsfasen - man reviderer sin identitet og bygger den nye erfaring ind i
identiteten.
Jeg vil i min analyse løbende referere til de forskellige sanselige kræfter og
dannelsesfaser, for at identificere de dannelsesprocesser, som finder sted i spillerens
og spillets interaktion.

Idealtypiske træk ved dannelse
Hammershøjs forholdelsesbegreb bliver paradoksalt nok offer for normativitet, når
det tages i brug; for hvordan får man overblik over konteksten? Man kan således sige
at dannelse set for individet og samfundet både kan være godt og skidt afhængigt af,
hvad individet forholder sig til, og hvordan individet forholder sig til det.
Hammershøj anvender for at tage højde for konteksten begrebet med baggrund i en
kontekstanalyse af individets og samfundets vilkår. Ud fra denne analyse
identificerer han, inspireret af Max Webers sociologiske begreb, nogle idealtypiske
træk ved måder at forholde sig på. Begrebet om idealtyper indebærer, at man
fremstiller en sammenfattende konstruktion af en række iagttagelser, man gjort sig.
Derfor er idealtyper velegnede som retningslinjer, som man kan strukturere en
analyse efter.
Hammershøj inddeler disse måder at forholde sig på i to underkategorier
henholdsvis en, som henvender sig til det at forholde sig som menneske, og en som
drejer sig om det at forholde sig som arbejdskraft. Ved at inddele
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dannelsesbegreberne sætter han både et individnyttigt perspektiv og et
samfundsnyttigt perspektiv. Hvad har samfundet brug for, og hvad har mennesket i
sig selv brug for i den tid, som vi lever i?
Man kan diskutere, hvad god og hensigtsmæssig forholdelse i den bestemte kontekst
er. Det er ikke selvsagt, at det netop er Hammershøj, som har læst tiden rigtigt og
fundet de rigtige bud på, hvad der giver individet de bedste forudsætninger for at
blive et menneske, der kan trives og klare sig godt i samfundet. Idealtyper er af denne
grund foranderlige og ukonkrete. Måske kan min analyse derfor overse andre
relevante idealtypiske træk ved hensigtsmæssige måder at forholde sig på, og som jeg
skal vise i min analyse kan der også være andre bud på vigtige idealtypiske træk ved
forholdelse, som Hammershøj ikke har fundet frem til i sin kontekstanalyse. Ikke
desto mindre kan Hammershøjs idealtyper give et analytisk udgangspunkt for en
undersøgelse af dannelse og computerspil.

Almendannelse og patologisk dannelse
Man kan først og fremmest anskue dannelse som den menneskelige dannelse. Det
kalder Hammershøj for almendannelse, og når denne ikke fungerer patologisk
dannelse (Hammershøj 2017:15.). Almendannelse handler om at identificere,
hvordan det er smart at forholde sig i vores samfund, for at man skal kunne klare sig,
og at det ikke skal gå galt. Hammershøj starter omvendt ved at undersøge
uhensigtsmæssige samfundstendenser, hvorfra han identificerer fire idealtypiske
træk ved det, som han kalder for patologiske forholdelsesmåder. Det gør han for at
kunne definere disse fire træks modsætninger, som idealtypiske træk ved
almendannelse. Han vil altså skabe blik for, hvilken forholdelse, som kan modstå de
patologiske forholdelsesmåder.
Han baserer de patologiske forholdelsesmåder på præmissen om, at vi lever i et
radikalt individualiseret samfund som i værste konsekvens kan få individet til at
forholde sig på måder, som kan medføre dets ulykke (Hammershøj 2017:151.).
De patologiske forholdelsesmåder kalder han for hhv. udmattethed, grandiositet,
afsindighed og trodsighed (Hammershøj 2017:141-142.). Jeg vil nedenfor forklare de
idealtypiske træk ved patologiske måder at forholde sig på for så at rette blikket mod
de idealtypiske træk ved almendannede måder at forholde sig på. Det er som tidligere
nævnt vigtigt at have for øje at disse træk beror sig på Hammershøjs kontekstanalyse,
og at disse dermed er til forhandling og under konstant udvikling i takt med at
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verden ændres. Ydermere kan man diskutere, hvorvidt ”patologisk” er det rette ord at
anvende omkring de træk ved forholdelsesmåder, som ifølge Hammershøj, gør det
svært for individet at klare sig i den enkelte kontekst. Der er tale om
forholdelsesmåder, som nok kan være sygelige i ekstrem form, men måske kan være
plausible i sine mildere former. Ikke desto mindre skal jeg i denne analyse knytte mig
til Hammershøjs terminologi med visheden om at den kan skærpes.
❖ Af de patologiske forholdelsesmåder nævner Hammershøj først den
udmattede forholdelsesmåde, som indbefatter risikoen for at lukke ned for
muligheden for at forholde sig, et eksempel på denne forholdelsesmåde kunne
være depressionen.
❖ Hammershøj beskriver derpå den grandiose forholdelsesmåde, som hverken
søger at ændre sin forholdelsesmåde eller sin opfattelse af sig selv, her giver
Hammershøj narcissismen, som eksempel.
❖ Som det tredje nævnes den trodsige forholdelsesmåde, som tilstand af
destruktivitet, søger at udslette det sociale, her nævner Hammershøj i det
yderste ekstreme skoleskyderen, som eksempel.
❖ Til sidst præsenterer Hammershøj den afsindige forholdelsesmåde, som
modsat den trodsige søger at udslette sig selv. Til denne giver Hammershøj
eksemplet anoreksi. (Hammershøj 2017:141-142.).
På baggrund af disse patologiske forholdelsesmåder opstiller Hammershøj nogle
antiteser, som skal fungere, som idealtypiske træk ved forskellige forholdelsesmåder
der er gavnlige i vores kontekst. I kraft af at de er antiteser, vil sådanne
forholdelsesmåder resultere i at individet kan modstå de forhold i samfundet, som
ellers ville lede til patologiske forholdelsesmåder. De fire idealtypiske træk ved
almendannelse kan således defineres:
❖ Som antitese til afsindigheden definerer Hammershøj leg. Det gør han fordi at,
hvis man forholder sig legende, så indebærer det åbensindethed, samvær,
fantasi, og det at give noget af sig selv, som står i opposition til afsindighedens
selvdestruktive indesluttethed. (Hammershøj 2017:153.) Med denne definition
af legen som et træk ved ideale forholdelsesmåder ser Hammershøj dermed
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også leg som et dannelsesaspekt, der er i forbindelse med menneskets
personlighed og ageren. Det indikerer, at den legende forholdelsesmåde
adskiller sig fra substantiverne leg og spil. Eksempelvis kan du forholde dig
legende til livet, kærlighed, jobbet, dit akademiske forskningsfelt osv.
❖ Selvironi indebærer ifølge Hammershøj at kunne skabe distance til sine egne
forestillinger om sig selv. Forholder man sig selvironisk, kan man reflektere
over sine valg. Det selvironiske står dermed i modsætning til det grandiose,
som aldrig betvivler sine egne valg. (Hammershøj 2017:154.)
❖ Som antitese for den trodsige forholdelsesmåde præsenterer Hammershøj
humor. Det er et træk ved individets forholdelsesmåde, hvori villigheden til at
se ligheder mellem elementer, der eksisterer adskilt findes. Det betyder, at
man kan få øje på det absurde, at man kan perspektivere og dermed få
overblik over ens egen trodsighed. Hvordan ser det ud fra den andens øjne?
(Hammershøj 2017:154.)
❖ Som antitese til den udmattede forholdelsesmåde definerer Hammershøj
viljen som idealtypisk træk ved måden at forholde sig på. Den bliver i
Hammershøjs forståelse4 antitese, i og med at den i modsætning til
udmattelsens opgivelse har et formål, den vil udrette noget. Med viljen binder
man sig op på et formål, og investerer med handlekraft og beslutningskraft i at
opnå det, som man ønsker. Det resulterer i, at man danner mening
(Hammershøj 2017:154-155).

Viljen er et omdiskuteret begreb, som af eksempelvis Schopenhauer er blevet kritiseret for at være
kilde til menneskelig ulykke i og med at den altid retter vores blik mod fremtiden. Omvendt ses viljen
og det at finde mening ved at arbejde mod et formål, som vigtige for vores glæde og for at vi nyder
computerspil af eksempelvis Jane McGonigal og Jonas Heide Smith. Disse perspektiver på vilje skal
jeg uddybe i starten af min analyse.
4
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Professionsdannelse
Hammershøj argumenterer for, at vi i vores videnssamfund/digitaliseringssamfund
bliver mere og mere afhængige af det, som hedder professionsdannelse
(Hammershøj 2017:98-99). Han henviser til, at det for samfundet er en god ide, at vi
uddanner os, men at det ikke længere handler om vores viden og vores evner, men
derimod hvordan vi formår at anvende vores viden og evner (Hammershøj 2017:89).
Professionsdannelse er dermed den dannelse, som relaterer sig til, hvordan vi
forholder os som arbejdskraft (Hammershøj 2017:15.). I professionsdannelsen
kommer det personlige til udtryk som måden, man forholder sig professionelt på i sin
profession (Hammershøj 2017:93-94.) Det drejer sig om, hvordan man forstår at
anvende sin viden og sine evner i en arbejdssituation, og hvordan man forholder sig
til det at arbejde. Herudover er der et aspekt, som omhandler det at udøve kreativitet
og innovation, som Hammershøj mener er afgørende i vores samfund, og som
kommer til at spille en større rolle i fremtidens samfund. Han vurderer, at teknologi i
takt med den hastige udvikling kommer til at overtage en lang række jobs, dog er der
nogle opgaver, som teknologien ikke kan løse endnu. Disse er hvad Hammershøj
beskriver som de ikke-rutinemæssige opgaver. Her er der tale om opgaver, som
kræver menneskelig perception og behændighed, samt opgaver som kræver social
intelligens eksempelvis omsorg, overtalelse og forhandling, og til sidst opgaver, som
kræver kreativ intelligens.
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Hammershøj identificerer på baggrund af en række teorier og undersøgelser af
fremtidens arbejdsmarked fire menneskelige ressourcer eller gennemgående træk
ved måder at forholde sig på, som kan bidrage til at løse nogle af fremtidens
arbejdsmarkeds problematikker. Der er tale om forholdelsesmåder, som indebærer
dømmekraft og vilje samt kreativitet og innovation (Hammershøj 2017:85.).
❖ Dømmekraft knytter sig til arbejdets formål. Det gør det på grund af, at det er
den forholdelsesmåde, som indebærer, at man med en god dømmekraft er i
stand til at tage de rette beslutninger for at nå frem til formålet. Hammershøj
mener, at dømmekraften i højere grad end før er afgørende i vores samfund i
og med, at der er ikke længere er samme muligheder for at styre processerne
på traditionel vis, i og med at arbejdet tit foregår “uden for rutinens grænser”.
(Hammershøj 2017:119.) Her bliver dømmekraften altså pludselig det
pejlemærke, som skal føre frem til formålet. (Hammershøj 2017:120.) Det
handler om at håndtere en udfordring og samtidig afgøre, om den skaber
værdi. (Hammershøj 2017:122.)
❖ Vilje indebærer, at man har lyst til at lære, lyst til at arbejde for formålet med
arbejdet. Kan man interessere sig for det, som arbejdet går ud på? Men ifølge
Hammershøj er det igen særligt afgørende, at man kan identificere og relatere
sig personligt til formålet med arbejdet. Viljen kan dermed også både være
følelsen af begejstring og foruroligelse, alt efter hvordan arbejdet stemmer
overens med arbejdets formål (Hammershøj 2017:123-124.).
❖ Kreativitet drejer sig om at skabe nye kombinationer, der er relevante,
hvorimod innovation defineres som at føre kombinationerne ud i livet på en
måde, som skaber værdi. Begreberne er altså nært beslægtede (Hammershøj
2017:95.). Hammershøj pointerer disse to ressourcer som vigtige og udpeger
virksomhedernes realitet som værende præget af et højt behov for at udvikle
nye produkter og tjenester. Alt imens at de skal opretholde tempoet i forhold
til konkurrenter. (Hammershøj 2017:96.)
Jeg finder det relevant, at spørge om League of Legends kan understøtte, at individet
forholder sig til nogle af de former for problematikker, som arbejdsmarkedet vil
indbefatte i de kommende år. Det er min overbevisning, at miljøet i spillet på mange
måder indeholder elementer, som minder om nutidens arbejdsmarked og derfor
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tilbyder spilleren at forholde sig til det, som Hammershøj kalder for
professionsdannelsen af individet.
Jeg har nu præsenteret det dannelsesperspektiv, som jeg vil læne mig op ad i mit
speciale. Først og fremmest er der tale om, at vi får mulighed for forholdelse gennem
sansninger og vores sanselige kræfter, som tilsammen konstituerer en
dannelsesproces. Denne proces kan analytisk anskues i fire faser. hhv. åbningsfasen,
overskridelsesfasen, erfaringsfasen og refleksionsfasen. Ydermere adapterer jeg
Hammershøjs kontekstanalyse, som har identificeret en række idealtypiske træk ved
forholdelse, som kan have karakter af at være almendannelse, patologisk dannelse
eller professionsdannelse. Jeg skal nedenfor argumentere for, hvordan dette
dannelsesbegreb kan anskues som et medie-og kommunikationsbegreb.

Dannelse som medie-og kommunikationsbegreb
Kommunikation er et flydende og stort felt med et væld af teorier, tilgange og
praktiske implikationer. I og med at mit speciale arbejder med computerspilsmediet,
og nærmere betegnet online spillet League of Legends som sit genstandsfelt, gør
specialet sig til en del af kommunikationsfeltet og nærmere betegnet mediefeltet.
Medieteoretikeren Stig Hjarvard argumenterer for at vi, ved siden af fænomener, som
globalisering og individualisering bør beskæftige os mere med begrebet
medialisering, som et af det moderne samfunds centrale dynamikker (Hjarvard
2016: 7).
En gruppe af teoretikere interesserer sig således for, hvordan medier indvirker på
vores samfund, eksempelvis medieforskerne Nick Couldry og Andreas Hepps teori
omkring medialiseringsbølger, som beskriver en historisk udvikling, hvori medier
langsomt har vundet større og større plads i vores samfund (Couldry og Hepp, 2017).
Couldry og Hepp taler blandt andet om mediernes store potentiale for at ændre og
definere menneskelig kultur. Med deres teori i baghovedet kan man fremføre tesen
om, at Computerspilsmediet ikke bare er en ubetydelig spiller i samfundet. En
kæmpe del af verdens befolkning interagerer hver dag med computerspil. Mediet har
så at sige vundet magt og er en større spiller, når det kommer til at definere vores
kultur. Ligeledes taler spilforsker Jane McGonigal om, at spil har potentiale til at
ændre spillernes adfærd og således også det samfund, som spillerne er en del af. Vi
bør derfor interessere os for, hvordan spil ændrer verden (McGonigal, 2012: 8).
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Hjarvards medialiseringsbegreb indbefatter både denne historiske pointe om, at
medierne forandrer vores verden, men også at de påvirker de måder, vi
kommunikerer på, strukturer os på, og interagerer med hinanden på (Hjarvard 2016:
7). Herudover pointerer Hjarvard, at medialiseringen har givet os mulighed for en
øget rækkevidde og en øget hastighed, når det kommer til eksempelvis at interagere
med hinanden. Hjarvard efterlyser her et øget fokus på konsekvenserne af denne
udvikling (Hjarvard 2016: 7). Hjarvard ser medialiseringsbegrebet som en vej til at
diskutere, hvordan medier ændrer vores vilkår for kommunikation og interaktion
(Hjarvard 2016: 8). Medialiseringsteori handler med andre ord om de usynlige
sociale og strukturer, som findes bag mediernes umiddelbare form (Hjarvard 2016:
18), Medialiseringsbegrebet er derfor interessant for mig, fordi det tillader mig at
rette fokus mod hvordan computerspilsmediet, som medialiseret leg griber ind i en
allerede eksisterende praksis, nemlig læringspraksissen. Lignende problematikker
har andre teoretikere beskæftiget sig med. Eksempelvis sociologen Hartmut Rosa,
som i sit værk om accelerationssamfundet (2014) bringer en samfundsdiagnose, hvor
han diskuterer moderne tendenser som globalisering, individualisering og
medialisering. I forhold til medialiseringen siger Rosa, at vi ganske vist bliver mere
og mere effektive på grund af medierne, men den frigivne tid bliver konverteret til en
større mængde arbejde, hvilket i sidste ende presser os og gør os ulykkelige. Rosa har
således en analyse der siger at medialiseringen ikke nødvendigvis er god for os (Rosa,
2014:26-32). Hvad enten, man er optimist, pessimist eller midt imellem, så står det
klart, at vi lever i en mere og mere medialiseret virkelighed, og derfor bør vi også
interessere os for, hvordan den kommunikation og interaktion som medialiseringen
medfører former vores virkelighed. Det er Hjarvards pointe, at medieteori som
kobles med teori fra andre felter kan bidrage til en bedre forståelse af
medialiseringen (Hjarvard 2016: 9). Ligeledes italesætter Hammershøj det nutidige
medielandskab som noget vi endnu ikke har god forståelse for, når det kommer til
dets indvirkning på leg og dannelse (Hammershøj, 2017: 188). Derfor vil jeg forsøge
en fusion af Hammershøjs dannelsesteori og medieteori, i specialet, som kan bidrage
til en større forståelse af de implikationer for læring som den medialisering, der
foregår i vores samfund medfører.
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Dannelse og sproget
Det er ikke kun fordi, at specialet beskæftiger sig med medialisering, at mit speciale
findes inden for netop kommunikationsfeltet. Jeg mener nemlig også, at selve
dannelsesbegrebet bevæger sig inden for kommunikationsfeltet, og ikke blot skal ses,
som et begreb, der er knyttet til filosofi og pædagogik, som det ofte er tilfældet. Jeg
vil i det nedenstående argumentere for, hvorfor jeg mener at kommunikationsfeltet,
og dannelsesbegrebet er kædet tæt sammen.
Hammershøj mener, at det eneste som kan forandre vores måde at forholde os på er
andre mennesker (Hammershøj 2017:40.). Når vi møder andre mennesker, har
dannelsesprocessen mulighed for at begynde. Dannelsesprocessen kan både gå i
gang, når vi er i direkte kontakt med mennesket, men den kan også initieres af
sporene fra mennesket, som findes i natur og kultur. Denne pointe er særlig vigtigt i
forhold til min tilgang, da den bidrager til at forklare relationen mellem
dannelsesbegrebet og kommunikation. Det er tilfældet, i og med, at Hammershøj,
med denne udtalelse, har sagt at dannelse sker gennem kommunikation.
“Vor forholdelsesmåde er den forudgående sanselige betingelse for, at der kan artikuleres betydning.
dvs. at vi overhovedet kan udtrykke os i ord og handling og dermed kommunikerer” (Hammershøj
2017:49).

Denne forståelse er vigtig fordi at kommunikation omvendt peger tilbage på måder at
forstå verden på. Hvis vi ikke har forholdt os kan vi heller ikke kommunikere. Der
insinueres altså et dialektisk forhold mellem dannelse og kommunikation.
Kommunikation, som spor af mennesker, tilbyder os hele tiden at forholde os til
forskellige aspekter af verden og os selv på.
Wilhelm von Humboldt skrev i 'On Language': On the Diversity of Human
Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Human
(1836) følgende:
“Sprog er dybt indlejret i den intellektuelle udvikling af menneskeheden selv. Sprog følger denne
udvikling i hvert et øjeblik af progression eller regression; endvidere er det aktuelle kulturelle stadie
genkendeligt i sproget. … Sproget er den eksterne manifestation af menneskets sind. Deres sprog er
deres sjæl, og deres sjæl er deres sprog. Det er dog umuligt at se dem, som tilstrækkeligt identiske….
Udviklingen af sprog er en iboende nødvendighed for menneskeheden. Det er er ikke blot et simpelt
redskab til at opretholde social diskurs, men en afgørende faktor for udviklingen af menneskelige
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intellektuelle kræfter, som kulminerer i formuleringen af filosofisk doktrin.” (Humboldt, 1999/1836:
24, 27) (min oversættelse).

Det er Humboldts pointe, at uden sproget ville vi ikke kunne udvikle os intellektuelt
og forholde os til filosofiske problematikker, som vi konstant præsenteres for. Det er
altså kommunikationen, som muliggør, at vi kan forholde os, og blive i stand til at
bygge videre på den vi er. Det er her interessant at fremhæve Huizingas tanker om
legen, som en slags navngavningsproces, hvormed at vi skaber os et sprog. Leg, sprog
og dannelse synes altså at kunne forbindes, som nært forbundne udviklingsprocesser,
der har indvirkning på hinanden.
Computerspil kan i denne forbindelse opfattes, som medialiserede artefakter.
Artefakter defineres nærmere betegnet som genstande, der er frembragt af
mennesket (Den danske ordbog 2018, Artefakt). Altså betragter jeg spor af
mennesket, som faciliteter det at lege, når jeg undersøger computerspil. Det er her
værd at pointere at kommunikationen i computerspillet foregår på to planer. Der er
en kommunikation, spillerne imellem, men også en kommunikation med selve
computerspillet. Pointen er her at forholdelse ikke blot handler om indholdet af
spillet, men også om at der i mediet kommunikeres, og at der hos modtageren kan
tages stilling til begge former for kommunikation.
Min overbevisning er, at vi i kommunikationsfeltet er nødt til at forholde os til de
menneskelige processer, som vores kommunikation medfører. Det kritiske
diskursbegreb har eksempelvis længe været en fast del af kommunikationsfeltet, som
et konstruktivistisk perspektiv på, at sproget former den verden, som vi lever i.
Norman Fairclough undersøger eksempelvis i sin forståelse af den kritiske
diskursanalyse, hvordan vores kommunikation griber ind i vores sociale praksisser
og påvirker vores ageren (Fairclough, 2013 172-173). Ligeledes arbejder lingvisten
James Paul Gee semantisk i sin forskning med den konstante vekslen mellem indhold
og social praksis. Sproget og kommunikationen udøver forandring. Det er tæt på
Hammershøjs ide om dannelse som en ændret forholdelsesmåde. Begreberne ligger
altså i denne situation tæt op ad hinanden. Dannelsesbegrebet peger i højere grad på
individets personlighed og udviklingen af bestemte træk ved denne, mens begrebet
om social praksis retter fokus mod semantiske domæner. Kritisk diskursanalyse
undersøger, hvordan sproget udøver magt og indvirker på den sociale praksis, men et
dannelsesaspekt vil kunne anlægge et perspektiv, som også anerkender, hvordan

37

individet gennem evnen til at forholde sig også har et frivilligt valg og kan forme den
sociale praksis alt efter, hvordan der forholdes.
Hammershøj, som skelner mellem socialisering og dannelse taler om, at dannelse i
modsætning til socialisering er frivilligt. Socialisering gøres ubevidst eller ufrivilligt
med mennesket, mens dannelse er noget frit, som individet kan nå ved at adaptere,
transformere eller afvise (Hammershøj, 2017: 38). Når dannelse handler om at
forholde sig til noget og sig selv (herunder viden og evner) er der er ikke noget i vejen
for at to individer præsenteres for det samme og danner sig på to forskellige måder i
forhold til det, som de er blevet præsenteret for.
Fænomenologisk kan man se kommunikation som dialog og erfaring af andethed
(Craig, 1999: 138). Man erfarer sig selv og den anden gennem kommunikationen.
Kommunikationen danner altså mulighed for at dialog og møder kan finde sted.
Møder, som i sidste ender fører til at man kan forholde sig og dannes.
Det er dog ikke min overbevisning, at møderne forløber upåvirket af de rammer, som
de foregår i. Jeg mener, at rammerne eller vilkårene for kommunikationen har en
indvirkning på, hvad man kommunikerer om, hvordan man kommunikerer og sidst
men ikke mindst at rammer i sig selv kommunikerer med modtageren.
Der er altså her tale om en proces, der pragmatisk set ender ud i noget
fænomenologisk. Det som er ét for den ene, kan være forskelligt for den anden. Det
kan godt være, at man bliver udsat for et bestemt perspektiv, men dermed er det ikke
selvsagt at dette perspektiv adopteres. Ikke desto mindre er kommunikationen i et
computerspil alligevel rammesat og derfor afhængig af afsenderen i forhold til hvilke
spor af mennesket, der præsenteres og hvordan disse præsenteres. Dermed påvirkes
muligheden for forholdelse hos modtageren af, hvad afsenderen producerer. Vi kan
altså kun forholde os til de spor af mennesket, vi møder og opfatter gennem vores
sanser mm. Man kan således argumentere for at en inkorporering af
dannelsesbegrebet, i kommunikationsfeltet, hører bedst hjemme i spændingsfeltet
mellem det socio-kulturelle, hvor man anskuer kommunikation, som medskaber af
realiteten og den kritiske kommunikationstradition, hvor fokus er på at reflektere
over hvordan kommunikationen indvirker på verden; og den fænomenologiske
tradition, hvor erfaringen og individernes forskellighed er i fokus (Griffin, 2009: 4751).
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Formalisme og situationisme
Som jeg har beskrevet i min introduktion til Serious Games-feltet, mener jeg, at man
kan anskue computerspil som katalysator for læring, selvom spillet er løsrevet fra
undervisningssituationen. Min påstand er at de situationer, som opstår i forbindelse
med computerspillene altid indeholder muligheden for at forholde sig. Dette rejser
spørgsmålet om, hvordan jeg rent analytisk skal tilgå selve computerspilsmediet, for
at få overblik over, hvordan disse situationer opstår, og hvordan kan jeg italesætte de
interaktioner, som finder sted i forbindelse med individets møde med mediet og de
andre spillere. Det konkretiseres i det nedenstående afsnit.
Til at forstå dette forhold mellem medie og situation vil jeg benytte mig af Joshua
Meyrowitz fusion af medium theory og situationisme, Kristine Jørgensens
begrebsliggørelse af kommunikationen mellem computerspil og brugere, og til sidst
det interaktionsorienterede affordance-begreb.
På baggrund af disse teorier og dannelsesteorien, som jeg har præsenteret tidligere,
vil jeg etablere begrebet dannelsesmiljø. Begrebet betyder, at jeg kan rette fokus mod,
hvordan medie og individ indgår i et specifikt mediemiljø, hvor de gennem en fælles
kommunikationsproces skaber situationer, som tilbyder dem muligheden for
forholdelse og dermed dannelse. Perspektivet giver mig mulighed for at svare på min
problemformulering, hvor der lægges op til at der både tages hensyn til mediet, noget
som umiddelbart kan synes formalistisk (Egentfeldt et. al. 2019: 13); og individets
anvendelse heraf, som taler ind i en situationistisk tilgang. Jeg mener således, at mit
speciale trækker på to forskellige videnskabsteoretiske retninger, men ikke at disse
bringes i konflikt, men snarere i diskussion med hinanden og bidrager til at danne et
overblik over min problemformulering.
Det er en kobling af medievidenskab og sociologi, lig det, som teoretikeren Joshua
Meyrowitz laver i No Sense of Place (1987). Her laver han en syntese mellem
McLuhans medieorienterede teori og Erving Goffmans situationistiske tilgang. For
Meyrowitz kan det ikke passe at man er nødsaget til at tage et standpunkt hos en af
de to tilgange, tværtimod ser Meyrowitz et stort potentiale i at få de to tilgange til at
spille sammen. Han fusionerer således Medium Theory ideen om, at medier skaber
kulturelle miljøer; og situationismen, interessen for hvordan sociale miljøer skaber
social adfærd (Meyrowitz 1987:16). Det er denne miljøorienterede fusion, som jeg
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rent teoretisk vil bygge videre på, for at kunne undersøge dannelsesaspektet af
computerspilsmediets læringspotentiale.

McLuhan og mediet
For at forstå hvordan computerspilsmediet skaber mulighed for dannelse er det
nødvendigt at rette fokus mod mediet i sig selv. Det kan jeg gøre med afsæt i det, som
Joshua Meyrowitz kalder for Medium Theory (Meyrowitz 1987:7), et begreb, som
forholder sig til Marshall McLuhans ytringer om, at mediet er budskabet i sig selv, en
tanke som McLuhan introducerer i 1964 værket Understanding media: the
extensions of man. (McLuhan 1964:14). Her bruger han lyspæren som eksempel på et
medium, som er blottet for indhold. På trods af dette er pæren medvirkende til, at vi
mennesker kan agere på en række måder, som ikke var tilgængelige for os før vi
havde pæren til rådighed. Det betyder ifølge McLuhan, at mediet i sin blotte
tilstedeværelse ændrer vores verden. (McLuhan 1964:13) Tanken om pæren overfører
han til andre medier. her siger han at medier indeholder spor af andre medier, det
som man kan kalde for indhold, er i sig selv et medie, som det nye medier viderefører
på en ny måde gennem sine unikke beskaffenheder (McLuhan 1964:13). I forbindelse
til dette forklarer McLuhan at menneskets tanker kan indsættes i forskellige medier,
men at forskellen ligger i skala, tempo og mønstre, som er specifikke for lige netop
det enkelte medium. (McLuhan 1964:14).
Med McLuhans tænkning kan man eksempelvis fremhæve League of Legends, som
indlejret i en tråd af medier, der fører tilbage til vores hjernes impulser. Vores
tænkning er en forlængelse af de elektriske impulser i vores hjerne. Denne tænkning
kan ved hjælp af musen og keyboardet forlænges yderligere og blive sendt ind i
computeren, som forlænges yderligere af skærmen, som gør det muligt for os at se
resultatet af det, der begyndte som impulser i vores hjerne. Det, som vi kan se på
skærmen forlænges sidst, men ikke mindst af et system, som udvider det, der foregår
på computeren til at være en slags leg eller det, som vi kalder for et computerspil.
De forskellige medier i tråden af medier, skaber en samlet forlængelse af menneskets
kapacitet og er afgørende for den måde, som vi kan opleve det enkelte spil på. Et spil
League of Legends ville eksempelvis blive en noget anden oplevelse, hvis vi ikke
havde noget keyboard, og helt umuligt hvis vi ikke havde evnen til at sammenstykke
vores impulser til sammenhængende tanker.
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I en anmeldelse af McLuhans bog sætter kommunikationsprofessor, John Culkin
medium theory i forbindelse med en læresætning, som indkapsler resultatet af
mediernes mulighed for at forlænge os selv: “Vi former vores redskaber, derpå
former vores redskaber os.” (Culkin, 1967:53). Citatet viser netop, hvorfor denne
teori er interessant at sætte i samspil med begrebet om dannelse. Det handler nemlig
om hvordan mediet giver os nye muligheder for at forholde os. McLuhan arbejder
altså med et meget bredt mediebegreb, som kan bryde med en mere traditionel
opfattelse af, hvad medier er.

Goffman og situationen
Meyrowitz forklarer, at Goffmans teori baserer sig på, at vi som individer træder ind i
en række forskellige roller alt efter hvilken social arena, som vi befinder os i
(Meyrowitz 1987:2). Goffman agerer med begreberne front stage og back stage, som
Meyrowitz eksemplificerer gennem en imaginær restaurant. Her agerer tjenerne
forskelligt alt efter, om de er ude og servere for gæsterne, hvor de kan siges at være
front stage, eller om de er i køkkenet, hvor de kan siges at være back-stage
(Meyrowitz 1987:35-36). Goffman taler om, at disse roller bliver påvirket af
eksempelvis tilskuerne og andre situationelle faktorer men ignorerer medierne.
Goffmans teori indikerer altså, at vi skifter adfærd fra situation til situation.
Meyrowitz indskærper her at vores adfærd i de forskellige situationer ikke blot kan
reduceres til blot at handle om lokationer, men at det handler om, hvilke mønstre
informationen følger (Meyrowitz 1987:36). Forskellige situationer kan altså opstå
selvom lokationen er den samme, en gæst kan komme ud i køkkenet eller to tjenere
kan hviske til hinanden selvom de er i restauranten.
Meyrowitz foreslår, at man fra det situationistiske perspektiv anskuer
informationsmønstrene, så man kan inddrage overvejelser om mediernes betydning i
diskussionen om situationen. Han definerer ydermere information i social kontekst
som: ”det svært definerbare stof, som vi erfarer om hinanden gennem
kommunikative handlinger.” (Meyrowitz 1987:37) (min oversættelse).
Situationismen giver mig altså mulighed for at kigge på hvilke informationsmønstre,
som gør sig gældende i League of Legends for at blive klogere på hvilken social
information, som vi møder i spillet.
Sideløbende med sin analyse af Goffmans teori, ser Meyrowitz McLuhans teori, som
utilstrækkelig. Det gør han i og med at den ikke fokuserer på menneskers indbyrdes
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interaktioner, men derimod på selve mediets evne til at skabe kulturelle miljøer
(Meyrowitz 1987:4). Med de to teorier giver Meyrowitz sit bud på hvordan man med
begge perspektiver kan nå frem til en dybere forståelse. Meyrowitz beskriver
medielandskabet i hans tid, som et hus hvor de fleste vægge er brudt ned, og hvor der
i højere grad interageres med flere sociale grupperinger på samme tid, og som jeg har
været inde på, er det en udvikling der er intensiveret yderligere siden Meyrowitz
skrev No Sense of Place. De forskellige roller, som man skal påtage sig, betyder, at
man er nødsaget til at forholde sig på nye måder. Der er hos Meyrowitz en interesse
for hvordan en ændring i de sociale situationer påvirker vores adfærd. (Meyrowitz
1987:6-7).
Meyrowitz og Hammershøj har således en interesse for hvordan kommunikation i
sociale situationer ændrer vores adfærd. Hvor Meyrowitz arbejde fokuserer på
socialisering, begrebsliggør Hammershøj dannelsesbegrebet, som noget andet end
socialisering. Hvor socialisering er tvingende i og med at individet bevidst eller
ubevidst bliver tilpasset et bestemt samfund eller fællesskab. Dannelse er tværtimod
et socialt spor, som individet frivilligt behandler (Hammershøj 2017 :38).
Hammershøjs teori kan således siges at bidrage med et ekstra aspekt til Meyrowitz
interesse for hvordan medier og menneskers interaktioner former os. Ti år efter
Meyrowitz teori om medier og social forandring præsenterer Meyrowitz tre
metaforer, som skal illustrere og bygge bro mellem de forskellige måder at snakke om
medier på. Han vurderer, at mediefeltet har brug for et fælles sprog, som de kan
bruge omkring medier. Det skyldes at der igennem tiderne har været vidtstrakt
uenighed om hvad der er relevant at tale om, når man snakker medieforskning
(Meyrowitz: 56).
De tre metaforer, som Meyrowitz præsenterer er henholdsvis mediet som kanal,
mediet som sprog, og mediet som miljø. Hver især lægger de op til at stille forskellige
typer medieanalytiske spørgsmål, som ifølge Meyrowitz har deres berettigelse
(Meyrowitz: 57). Jeg vil kort ridse essensen af de tre metaforer op, for at tage afsæt i
den sidste. Nemlig miljømetaforen. Det skyldes, at jeg primært vil bevæge mig
indenfor dette perspektiv.
Den første metafor, som Meyrowitz præsenterer er kanal-metaforen (Meyrowitz 5860). Kanal metaforen bliver af nogle medieteoretikere brugt fordi at den blot ser
mediet, som et hylster eller en vej, som kommunikationen forløber igennem. Her
drejer det sig om indholdet. Hvad kommunikeres der gennem mediet. Det betyder,
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at denne tilgang ser på alt det, som ville være det samme uanset, hvilket medie, det
blev præsenteret igennem. Hvad er budskaber, genre og temaer er almindelige emner
at beskæftige sig med for forskere, som ser på mediet med denne opfattelse.
Den anden metafor er sprog-metaforen (Meyrowitz: 60-63). Her ser man på alle de
grammatiske variabler, som mediet udgøres af, og kendetegnes ved. Man dykker altså
ned i det formalistiske. Forskere, som ser på mediet gennem disse linser ser på det
formalistiske. Hvordan præsenterer det enkelte medie sit udtryk lys, lyd, farver,
skrifttype, klipning, fokus, vinkler, tegnsætning osv.
Til sidst pointerer Meyrowitz, at opfattelsen af mediet, som et miljø eksempelvis
interesserer sig for hvad det er for nogle faste kendetegn ved mediet, som gør det til
et unikt mediemiljø. Hvorfor er mediet specielt? Man interesserer sig, her for
hvordan kommunikationen forløber. Er der tale om envejskommunikation eller
flervejskommunikation. Hvor komplekse er indkodnings-/afkodningsprocesserne og
hvordan indgår mediet i natur, kultur og praksisser. Denne metafor indebærer også
implicit anerkendelsen af både kanal, og sprogmetaforerne har deres berettigelse, når
man taler om medier. Tilgangen kan således låne fra de to andre tilgange, når den
søger at italesætte mediet, som et miljø (Meyrowitz 1997: 63-66). Metaforen er af
samme grund bred og ukonkret, hvilket indbyder til at man kombinerer den med
yderligere teori. Det er netop denne metafor og dens anerkendelse af situation og
medie, som jeg benytter mig af, når jeg italesætter computerspilsmediet
Miljøbegrebet vil i specialet fungere, som en slags rammebegreb i fusionen med
dannelsesteorien og indbefatte computerspillet, som et miljø, hvori sanser påvirkes
på bestemte måder således at spillerne gennem deres sanselige kræfter får mulighed
for at forholde sig.

Spilverdenens grænseflader
Kommunikationsteoretikeren Kristine Jørgensen tilgår netop sin undersøgelse af
computerspils brugergrænseflader gennem et miljøperspektiv, som anerkender både
mediet og situationens vigtighed. Hun definerer først en række begreber, som knytter
sig til spillene og ser herefter på, hvordan de indgår i en relation med de brugere, som
spiller spillene. Jørgensen anvender begrebet Spilverden om den repræsentation af
en verden, spilleren møder. Denne verden er designet med henblik på at spille på en
bestemt måde. Spilverdenen trækker på det, som Jørgensen kalder game system
information (Jørgensen, 2013: 3). Game system information består af enhver
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repræsentation af spilsystemet, som bliver gjort tilgængelig for spilleren. Der er altså
tale om to nært beslægtede begreber, som i samarbejde søger at hjælpe spilleren med
at interagere med spillet. Kristine Jørgensen ser spilverdenen, som en grænseflade til
det formelle spilsystem. Det er gennem spilverdenen, at spillets mål for interaktion
gøres synlige og at computeren sættes i interaktion med mennesket (Jørgensen,
2013: 3). Spilverdenen skal altså ikke blot forstås, som noget, der trækkes ned over
det bagvedliggende system, men derimod, som spillet og dets indhold i sig selv. Det
er her interessant at have for øje at spilverdenen formes på baggrund af udviklernes
intentioner om hvordan vi skal spille spillet (Jørgensen, 2013: 4). Det eksemplificerer
Jørgensen med sin omtale af game mechanics - bestemte fastsatte regler eller
elementer af spillet, som gør bestemte handlinger mulige i spillet (Jørgensen, 2013:
3). Det er ifølge Jørgensen i høj grad spillets mechanics, der adskiller spilverdener fra
andre fiktionelle verdener, som man møder i andre medier. Det afføder en speciel
form for repræsentation, som er kombination af fiktion og information fra spil og
spiller/spillere (Jørgensen, 2013: 5).
Dette perspektiv på computerspils særegenhed deles af Linda Hutcheons og Espen
Aarseth, som også opfatter computerspil som særegne på grund af deres fokus på
brugerens egen deltagelse. Hutcheon pointerer, at vi møder historierne gennem
forskellige interaktionsmåder, men ikke hvordan det påvirker de refleksioner, som vi
gør os på baggrund af medieoplevelsen (Hutcheon 2013: 22-27). Vi kan ifølge
Hutcheon få fortalt, vist eller selv deltage i en historie alt efter, hvilket medie vi
interagerer med. Det betyder ifølge Hutcheon, at mediernes forskellige måder at
udtrykke på gør dem bedre i stand til at opstå bestemte mål i forhold til andre
(Hutcheon 2013: 24). Det vil sige, at man eksempelvis har længere tid til at reflektere
over symbolerne i bogen og vende tilbage til tidligere sider, mens man læser, men
intet forhindrer spilleren i at reflektere over sit spil efter at spillet er slut. I sine
tanker om spil henviser Hutcheon til spillenes måde at fortælle historier på, men hun
tager ikke højde for at nogle typer spil indeholder så minimal grad af historie, at det
ikke er historien, som er vigtig, men derimod den ageren som foregår mellem flere
forskellige spillere. I disse tilfælde flytter spillet vores refleksioner fra at handle om
historien til at omhandle vores ageren i stedet. Vi bliver så at sige selv til historien.
Det handler, i traditionel forstand, ikke om at drive en historie fremad, mediet bliver
i stedet centrum for en konkurrence. Sådan et computerspil er spillet League of
Legends et godt eksempel på.
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Både Jørgensen og Hutcheon beskæftiger sig altså med situationerne, som de
udspiller sig i spilverdenen. Situationer hvori der foregår interaktion både mellem
medie og bruger, men også brugerne imellem. Det er her interessant hvordan vi
gennem spilverdenen opfordres til at agere på bestemte måder. Hvilke informationer
får vi og hvilke interaktioner opfordres vi til at indgå i? Denne kommunikation kan
begrebet affordance give en bedre forståelse af.

Affordance-begrebet og spilmiljøets interaktioner
Jeg vil i mit perspektiv bruge begrebet affordance til at sætte ord på samspillet
mellem computerspillet og spillerne. Affordance-begrebet lader sig dårligt oversætte
til dansk, og jeg foretrækker derfor at beholde det i sin engelske form.
Begrebet affordance stammer oprindeligt fra psykologen James J. Gibson (1979),
som beskrev det i forbindelse med sine studier af visuel perception. Her forklarer han
begrebet med dyret som eksempel. Gibson så affordance-begrebet som hvad miljøet
tilbyder, forsyner og leverer til dyret. En stejl skrænt medfører, at nogle bestemte dyr
ikke kan bevæge sig på den, mens andre godt kan (Gibson, 1979: 127). Hvad der
tilbydes af miljøet er i Gibsons teori afhængigt af de øjne, som ser. For barnet kan en
lille sten ses som en stol, men for det fuldvoksne menneske kan den selv samme sten
være så lille at den voksne ikke kan bruge den som stol. Det er også værd at bemærke,
at mennesker også kan ses, som en del af miljøet i Gibsons tænkning. Mennesker kan
altså også tilbyde bestemte handlemuligheder (Gibson, 1979: 135).
Udviklingen af begrebet fortsætter, da Donald A. Norman i the Psychology of
Everyday Things (1988) undrer sig over, hvordan ting interagerer med mennesker.
Norman bruger metaforisk begrebet psykologi til at forklare, hvordan ting gennem
synlighed, hints og feedback kommunikerer med mennesket. (Norman, 1988: 9)
Meget af Normans forskning går på at undersøge, hvordan interaktionen mellem
genstand og menneske kan gøres lettere, men når det kommer til spil, forholder det
sig anderledes. Her skal det ikke være let, men interaktionen mellem artefakt og
individ findes stadigvæk og drejer sig derimod om at være tilpas svær (Norman,
1988: 205).
Teoretikerne Jenny L. Davis og James B. Chouinard foreslår at bryde skellet mellem
objekt og subjekt gennem anerkendelse af begge deles indvirken og samspillet
kommer i fokus i stedet (Davis og Chouinard, 2017: 241). Min brug af begrebet er
fæstet i Davis og Chouinards arbejde med at definere begrebet i forhold til, hvordan
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det kan iværksættes rent analytisk. De baserer definitionen af begrebet på Evans et.
als. (2017) definition, som lyder følgende: Den mangefacetterede relationelle
struktur mellem et objekt/teknologi og brugen, som muliggør eller begrænser
potentielle adfærdsmæssige udfald i en bestemt kontekst (Davis og Chouinard, 2017:
242) (min oversættelse). Teorien om affordances er derfor relevant, blandt andet
fordi den interesserer sig for, hvordan det enkelte artefakt stiller sig til rådighed og
interagerer med brugeren. I og med at denne relationelle struktur er afgørende for
adfærdsmæssige udfald, er den også med til at afgøre, hvordan og hvad brugeren
forholder sig til og dermed danner sig. Denne kobling til dannelsesteorien giver mig
med en række analysebegreber mulighed for at omtale relationen mellem League of
Legends/ de andre spillere og spilleren.
Artefakter kan byde brugeren en bestemt handling gennem hhv. forespørgsler og
krav. Herudover kan de respondere på de handlinger, som brugeren ønsker at
foretage sig ved at tilskynde, formane eller at afvise handlingen. Til sidst kan artefakt
og bruger i samspil tillade at en handling foregår (Davis og Chouinard, 2017: 242).
En funktion kan sagtens gøre en af flere ting på en gang. Eksempelvis ved at, når der
forespørges, så tilskyndes der også noget bestemt, eller omvendt ved at kræve noget
afvises andre muligheder (Davis og Chouinard, 2017: 243).
❖ Gennem forespørgsler anbefales en handlemåde, men brugeren tvinges ikke.
Davis og Chouinard beskriver forespørgslen, som en invitation til at engagere
sig med objektet på en bestemt måde. Her bruges forespørgslen om at tilføje et
profilbillede til sin Facebook-konto som eksempel (Davis og Chouinard, 2017:
243).
❖ Artefaktet kan også opstille et krav til, at brugeren kan anvendes. Den fortsatte
interaktion er altså betinget af at skal kravet opfyldes (Davis og Chouinard,
2017: 243) (eller omgås på kreativ vis. Det kunne i computerspilsregi være at
anvende hacks, snydekoder eller smuthuller i spillets struktur). Et eksempel
på et krav kunne for eksempel være at oplyse sin e-mail, for at få lov til at
downloade League of Legends.
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❖ Et artefakt tilskynder til noget bestemt, ved at lede brugeren i en bestemt
retning. Det handler om hvad der gøres let for brugeren eller hvad der
belønnes af artefaktet (Davis og Chouinard, 2017: 243).
❖ Et artefakt formaner brugerens adfærd, når den gør det besværligt at agere på
en bestemt måde for brugeren. Den forhindrer ikke adfærden, men det kræver
en “ekstra indsats” for brugeren at handle i uoverensstemmelse med
artefaktets formaning (Davis og Chouinard, 2017: 243).
❖ Artefakter kan også afvise adfærd, når de simpelthen gør det umuligt at agere
på en bestemt måde for brugeren. Ligesom det er gældende for forespørgsler,
kan artefaktets afvisninger nogle gange omgås af den rette/snedige bruger
(Davis og Chouinard, 2017: 244).
❖ Slutteligt kan artefakter i samspil med brugeren tillade en bestemt adfærd.
Det sker i og med at artefaktet lader det være op til brugeren, hvordan en
bestemt funktion skal anvendes. (Davis og Chouinard 2017:244) Det betyder
at brugerens kreativitet og rammerne sammen skaber handling. I relation til
hvad artefaktet tillader er det interessant at have Normans begreb explorable
systems for øje. Det indebærer at brugeren er i stand til at eksperimentere
med artefaktet gennem tilbydelse af nye handlinger, klar feedback og
reversibilitet (Norman, 1988: 183-184). Davis og Chouinards begreb om
tilladelse kan så at sige ses, som en ramme for hvilken eksperimenteren, der
tillades.
Davis og Chouinard lægger stor vægt på at interaktionen mellem artefakt og bruger
ikke foregår uagtet den specifikke kontekst. De mener, at sociale og rent mekaniske
faktorer indvirker på, hvordan vi bruger artefakterne, og derfor fremføres yderlige tre
begreber, som de mener skal operationaliseres i samspil med de andre affordancebegreber (Davis og Chouinard, 2017: 245). Det drejer sig om hhv. Perception,
behændighed og kulturel og institutionel legitimitet.
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❖ Til at definere perception trækker Davis og Chouinard på Norman (1999) og
hans distinktion, som drejer sig om spændingsfeltet mellem de reelle
affordances og de oplevede affordances (Davis og Chouinard, 2017: 245). Det
er ikke sikkert at alle brugere opfatter signalerne fra artefaktet på samme
måde og derfor kan deres brug af artefaktet også variere, som følge af den
varierende opfattelse.
❖ Behændighed refererer til om individet overhovedet er i stand til at anvende
artefaktet. Dette kan være både rent fysisk, men også kognitivt. Dette er ikke
at forveksle med Hammershøjs definition af evner, som noget der kan udvikles
gennem uddannelse, behændigheden er også betinget af ens rent biologiske
tilstand (Davis og Chouinard, 2017: 245). Det er under denne kategori, at man
kan finde faktorer såsom talent og medfødte fordele og ulemper. Det er
elementer, som man også er nødt til at anerkende i sin undersøgelse af
individets interaktion med artefaktet.
❖ Davis og Chouinard pointerer at affordances er en del af en kulturel og
institutionel verden, som udøver magt over individet gennem sin fremstilling
af legitimitet. Det betyder at de handlinger, som artefaktet tilbyder bliver
anskuet gennem den kulturelle og institutionelle situation, som individet
befinder sig i (Davis og Chouinard, 2017: 246).
Disse begreber fra Davis og Chouinards teori vil altså optræde forskellige steder i min
analyse for at sætte fokus på de interaktioner, som finder sted i miljøet.
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Sammenfatning af specialets teoretiske afsæt Dannelsesmiljø, som analytisk perspektiv
For at lave en kort opsummering interesserer jeg mig altså for den særlige
spilkategori COTS som et komplekst mediemiljø, der altid er seriøst i forhold til sit
formål, og hvor der altid er mulighed for at forholde sig og dermed og mulighed for
dannelse, som muligvis kan overføres til andre sammenhænge i livet. Mediemiljøet er
kendetegnet ved at kommunikationen både formes af spillet og de situationer, som
opstår når brugerne spiller.
❖ Jeg har først og fremmest præsenteret et formalt begreb om dannelse, som
indebærer en tredeling af uddannelsesbegrebet i henholdsvis viden, evner og
dannelse. Dannelse forstås i denne sammenhæng, som det at forholde sig til
noget gennem sanserne og ens sanselige kræfter, som giver mulighed for, at
man kan forholde sig.
❖ Jeg har derpå præsenteret Meyrowitz tanker om medier og situationer, som
elementer der begge skal anerkendes i en medieanalyse. Herfra har jeg taget
fat i hans miljøbegreb.
❖ Miljøbegrebet bruges i samspil med Davis og Chouinards begreber om
affordance, som netop giver et helt konkret bud på, hvordan medier, brugere
og kontekst interagerer med hinanden.
Jeg har altså fokuseret på at etablere en forståelse af mediet som en slags miljø. Dette
miljø består af det unikke samspil, som foregår mellem medier og individer, for ikke
at glemme konteksten. I miljøet opstår en hel række af situationer, som alle
indeholder forskellige problematikker. Disse problematikker kan fungere som
grobund for det særlige aspekt af læring, som hedder dannelse. Gennem deres
sanselige oplevelser, deres følelser, stemninger og fornemmelser i de forskellige
situationer kan individerne i miljøet bruge deres sanselige kræfter til at forholde sig
til de problematikker, som situationerne indeholder. Resultatet ved en sådan
forholdelse bliver dermed, at individerne står tilbage med et nyt perspektiv på verden
og således har udbygget deres egen personlighed en smule.
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I medieanalytisk sammenhæng kan et dannelsesmiljø kan herpå
defineres, som følgende:
Et dannelsesmiljø er et situationsskabende samspil mellem medie og
individer hvori de affødte situationer giver mulighed for at individet gennem
sanser, følelser, stemninger og fornemmelser påvirkes, og at der gennem
individets sanselige kræfter forholdes til problematikker, som situationerne
indbefatter således at individets verdensbillede/personlighed udbygges.

Med dette perspektiv kan jeg nu tilgå League of Legends analytisk med en interesse,
som retter sig mod det aspekt af læring, som handler om dannelse.
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League of Legends, en global spilsucces
Dannelsessituationer i League of Legends
Jeg skal i det følgende afsnit undersøge League of Legends som dannelsesmiljø. I mit
dannelsesmiljø-perspektiv er interessen for hvordan situationer, som opstår på
baggrund af både medie, og brugere får spilleren til at forholde sig. Derfor vil min
analyse tage udgangspunkt i at sætte de dannelsesorienterede begreber, som jeg
tidligere har præsenteret i forbindelse med en række situationer i League of Legends.
Jeg har struktureret min analyse under fem afsnit, som hver især behandler aspekter
af Hammershøjs idealtypiske træk ved måder at forholde sig på. Disse afsnit er hhv:
❖ Etablering af spillerens formål - en vilje opstår
❖ Konkurrencesituationen som intens leg
❖ Selvrefleksion og humoristisk forholdelse
❖ Situationer som udvikler kreativitet og innovation
❖ Situationer der kræver dømmekraft
Først skal jeg dog give en kort introduktion til League of Legends og den genre af spil,
som spillet repræsenterer.
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(Screenshot fra verdensmesterskaberne i League of Legends 2019. Her finalen mellem holdene FunPlus Phoenix
og G2 Esports)

Computerspillet League of Legends blev udgivet i 2009 og forkortes ofte til “LoL”.
Hver dag spiller omkring otte millioner mennesker spillet på samme tid, hvilket gør
League of Legends til en af verdens største spilsucceser (Wikipedia, 2020a). Spillet
blev samtidig et af de første eksempler på den nye spil-genre kaldet “multiplayer
online battle arena”, forkortet til det mere spiselige “MOBA”. Genren er kendetegnet
ved at flere spillere konkurrerer/samarbejder i et actionfyldt real-time strategispil i
en form for arena eller en slags spillebræt (Wikipedia, 2020b). Siden genrens opståen
er et væld af MOBA-spil dukket frem, som bruger samme kombination af action og
strategi. Herunder kan titler, som DOTA 2, Heroes of Newerth, Heroes of the Storm,
Smite og Battlerite nævnes.
Hvert spil forløber i løbet af cirka 20-50 minutter, og foregår mellem fem spillere på
hvert hold. Målet er at ødelægge oppositionens Nexus, et mål som først kan opnås
når en række ydre sikkerhedsforanstaltninger er overvundet. Hver spiller styrer en
champion, som kan vælges mellem omkring 150 forskellige valgmuligheder. Hver
champion har sine egne unikke egenskaber. Det skaber næsten uendelige
kombinationsmuligheder.
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Dette væld af muligheder udbygges af det faktum at spillerne bestemmer, hvordan
deres champion bevæger sig, hvornår de skal bruge deres egenskaber. Ydermere er
der mulighed for at styrke ens champion
gennem hver rundes opsparede valuta
“guld”, som kan bruges i en butik, der
indeholder forskellige genstande med hver
deres forbedringer. Skal man forestille sig
konceptet forsimplet kan man forestille sig
et spil skak, hvor hver brik er styret af sin
egen spiller og ikke blot bevæger sig, når
det er brikkens tur, men derimod hele
tiden er i bevægelse. En illustration af
spillebrættet ses her. Nederste venstre
hjørne og øverste højre hjørne
symboliserer hvert holds Nexus, altså deres base eller hjem. Der er tre primære ruter,
kaldet lanes, som det andet hold kan vælge at bevæge sig af, når de forsøger at
overvinde det andet hold. Det er her at spillerne skal samarbejde om henholdsvis at
angribe og beskytte i deres konfrontation med det andet hold. Det er vigtigt at
pointere at der er mange små omveje, som også kan føre til vigtige strategiske fordele
og neutrale mål, som begge hold er interesserede i. Herudover er meget af kortet
mørklagt, hvis man ikke har en spiller i nærheden. Det vil sige, at spillet også
udspiller sig som en analyse af, hvor de andre spillere bevæger sig, så man undgår at
blive overrasket af det andet hold. Formår man at etablere et stort overblik over de
andre spilleres bevægelser på brættet, har man derfor en kæmpe fordel. Det er typisk
at de forskellige spillere hver især har ansvar for at beskytte/angribe et bestemt
område af brættet fra spillets start. Derfor at der stor forskel på hvilke spillestile og
champions, som er hensigtsmæssige til at varetage de forskellige roller.
Når de 20-50 minutter er passeret vender man tilbage til en spil-lobby, hvor man kan
socialisere med sine in-game venner, besøge en butik, hvor man eksempelvis kan
købe kosmetologiske forbedringer til sine champions eller kan finde information om
spillets mange champions mm.
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(Screenshot af lobbyen, som den tager sig ud i League of Legends)

Jeg skal løbende i min analyse redegørende nærmere for de mange forskellige
funktioner, som findes i spillet. For at se en gennemgang af League of Legends format
kan man med fordel orientere sig i denne youtube-video, hvor spillets grundlæggende
funktioner forklares5.
Jeg knytter min analyse til spillets standard game-mode. Det vil sige, at jeg ser bort
fra nogle af de bonus-games, som der ellers er tilgængelige i League of Legends
(Team Fight Tactics, All Random All Mid, Twisted Treeline osv.). Spillet er desuden
udviklet til smartphones og andre konsoller under titlen Wild Rift (2020). Herudover
er Riot Games i gang med at udvikle en række andre spil, som udspiller sig i samme
univers.
Jeg har siden spillets begyndelse i 2009 spillet LoL. I de første år brugte jeg dagligt
op mod 6-8 timer på spillet og var blandt de højest rangerede spillere. Jeg har siden
trappet en del ned. Ikke desto mindre har jeg altid holdt fast i spillet, som siden
dengang har været en tilbagevendende del af min hverdag. At spillet har haft og har
så stor indvirkning på mit liv må derfor også have nogle konsekvenser for min

5En

guide til League of Legends: A Complete Beginner's Guide To League of Legends (Obs. guiden er
lavet med henblik på at skabe trafik på afsenderens youtube-kanal og indeholder derfor referencer til
andre videoer og services, som afsenderen ønsker at promovere.Selve guiden starter 1:20 min inde i
videoen.)
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opfattelse og tilgang til spillet. Fernández-Vara taler om en forskers nære tilknytning
til sit objekt, som subjektivitetsproblematikken (Fernández-Vara, 2015: 28-29).
Denne problematik indebærer at forskerens præferencer og oplevelser kan påvirke
opfattelsen og analysen af spillet. Imidlertid kan dybdegående indsigt og erfaring
betyde at man finder analytiske pointer, som er skjult for den, som ikke har spillet
spillet. Det er vigtigt for mig at pointere at jeg har haft mange både gode og dårlige
oplevelser med spillet og at det hverken er mit mål at ophøje League of Legends til
noget, det ikke er eller at skyde det ned, som ubrugeligt tidsfordriv. Spillets
kompleksitet kan give grobund for både positive og negative måder at forholde sig på.
Skulle jeg have gået til analysen uden at have spillet spillet intensivt ville det betyde
væsentlige mangler i min forståelse af spillet, da spillet har mange facetter, som kan
udforskes og tager lang tid at mestre.

Etablering af spillerens formål - en vilje opstår
Det første område, som jeg vil bevæge mig ind på, omhandler det, som Hammershøj
kalder vilje. Her vil jeg beskæftige mig med, hvorfor spilleren spiller spillet. Hvad vil
han/hun? Det er med andre ord her spillerens formål defineres. Hvordan spilleren
forstår spillets formål, og hvor vigtigt spilleren anser formålet for at være er
interessant. Det skyldes at det afgør, hvad spilleren kæmper for, og hvor intenst
spilleren kæmper for det. Dette afgør dermed også, hvilke mål spilleren sætter sig i
spillet. Netop denne relation mellem formål og adfærd, har spilteoretikeren Jonas
Heide Smith undersøgt.

Vi spiller for at vinde
I afhandlingen Plans and Purposes - How Videogame Goals Shape Players Behavior
(2006) præsenterer Smith teorien om den rationelle spiller, som først og fremmest
spiller med det formål at vinde (Smith, 2006: 35). Med sit perspektiv præsenterer
han en model for den rationelle spillers adfærd, som indikerer at de fleste spillere
spiller for at vinde, men udelukker heller ikke, at man kan spille med andre formål
for øje. Den retter så at sige fokus mod det aspekt af spillerens adfærd, som handler
om at vinde spillet (Smith, 2006: 39).
Spillet tilbyder os eksempelvis, jævnfør Jane McGonigal, glæden ved at arbejde mod
noget bestemt. Spillene præsenterer spilleren for en mængde interessant eller
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meningsfyldt arbejde (McGonigal, 2012: 52-63). Arbejdet, som præsenteres for
spilleren i spillet er altså en del af underholdnigen.
Den relation, som Smith taler om er mellem spilleren og spillet, og det er i den
relation, at spilleren altid søger at vinde. Smiths teori betyder at spilleren, selv hvis
han/hun spiller for at fordrive tiden stadigvæk forsøger at vinde og løse det arbejde,
som spillet tilbyder at løse. Det er sjældent, at man ser en spiller modarbejde spillets
formål, men det kan dog forekomme. I et sådant tilfælde vil det medføre, at formålet
ændrer sig, og at legen i spillet ophører i og med, at legens regler ikke længere
overholdes (Huizinga, 1949: 11).

Det objektive og subjektive formål
Smith opererer med to typer formål, nemlig det subjektive og det objektive. Det er en
vigtig skelnen i og med, at det ene drejer sig om, hvad spillerens formål med spillet
er, og det andet drejer sig om, hvad selve spillets forslag til formål er (Smith, 2006:
19). Denne diskrepans er vigtig at have for øje, da at spilleren kan spille spillet med
andre formål, men som hovedregel arbejder mod det objektive formål.
Det subjektive formål kan ændre sig fra den ene situation til den anden. Dette kan
eksemplificeres ved at en spiller den ene dag kan spille alene med stor fokus på at
stige i graderne og gøre alt så godt som muligt, og en anden dag spiller med nogle
venner, alt imens han/hun prøver nye sjove kombinationer af, snakker over voicechatten, mens han/hun spiller på en mere afslappet facon. Omvendt kan en ambitiøs
ven eller medspillers engagement også påvirke det subjektive formål, så spilleren
bliver mere fokuseret på vinde. Det sociale aspekt af spillet er således meget vigtigt
for hvilke situationer, som opstår i forbindelse med spillet og styrende for, hvordan
man forholder sig til det i sidste ende. Spillerens subjektive formål styrer derfor i høj
grad den intensitet, hvormed spilleren søger at vinde.
Der vil om end ikke andet være en grad sammenhæng mellem det subjektive mål og
det objektive mål og stor sandsynlighed for at disse er ens. Smith omtaler dette som
et samarbejde mellem spillerens formål og spillets formål (Smith, 2006: 20). Den
rationelle spiller-model, som Smith præsenterer, antager således at spilleren som
hovedregel søger at arbejde hen mod det objektive mål, som fastsættes af
spildesignerne.
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Dannelsesprocessen sættes i gang
Det allerførste, som spilleren skal beslutte, når denne præsenteres for League of
Legends er helt basalt. Dannelsesprocessens åbningsfase begynder her med
spørgsmålet om, hvorvidt man har lyst til at spille spillet eller ej. Virker spillets tilbud
om arbejde interessant og underholdende? Vil man spille League of Legends eller ej?
Og i så fald vil man være nogenlunde, god eller vil man være rigtig god? Ja, eller
måske vil man bare gøre en afslappet indsats. Barren sættes i relationen mellem
spillerens egen psykologi, behændighed og de andre spillere.
En ekstrem tilknytning til det objektive formål ville indbefatte målet om at vinde 100
procent af spillene, men for spilleren kan det være nok at forsøge at vinde på en
afslappet facon, hvormed det subjektive formål forbliver at vinde, men med en anden
grad af intensitet. Pointen er, at spillerne som udgangspunkt ikke går til spillet med
den indstilling, at de skal foretage sig noget, som modarbejder det objektive formål.
Man sætter sig eksempelvis ikke ned til et spil skak med det formål at lade den anden
spiller tage ens skakbrikker indtil, at man har tabt spillet. Man kan i et spil skak dog
godt slappe af og hygge sig med den anden spiller, mens man forsøger at vinde
spillet. Der er i sådant tilfælde også andre mål til stede sideløbende med forsøget på
at vinde.
I League of Legends findes der forskellige divisions6, som man som spiller kan vælge
at sigte imod. Spillet tilskynder således, at spilleren forholder sig til hvad der muligt
og sætter et realistisk mål om at nå en af de forskellige divisions. Sigter man efter at
nå bronzeligaen, eller vil man være opnå den højeste “grandmaster”-rang. Spilleren
tilbydes også muligheden for slet ikke at spille rangerede kampe, hvilket betyder, at
man ikke nødvendigvis behøver at deltage eksplicit i konkurrencen. Dog har de
urangerede spil stadigvæk samme konkurrencestruktur, som betyder at spilleren
stræber mod at vinde.

(Emblemer, som er knyttet til de ni divisioner. (Riot Games - Developer Portal, 2020))
Andelen af spillere, som spiller rangerede spil er fordelt i 9 divisions, som strækker sig fra iron til
grandmaster. Vinder spilleren mange spil stiger denne i graderne og møder spillere, som er placeret i
højere divisions, hvormed sværhedsgraden justeres. Det samme gør sig modsat gældende i tilfælde af
at spilleren taber meget.
6
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Diakront og synkront formål i League of Legends
I League of Legends kan man anskue det objektive formål fra henholdsvis et diakront
og synkront perspektiv. Handler det om det enkelte spil, eller handler det om det
lange forløb, som består af en lang række spil med et ultimativt formål i sidste ende?
Anlægger man det synkrone perspektiv vil det objektive formål handle om at vinde
det enkelte spil. Antager man i stedet det diakrone perspektiv, vil det objektive
formål udforme sig som en sammensmeltning af mange enkelte spil, som en spiller i
løbet af en “karriere”. Her bliver de enkelte spil mål for formålet om at nå et vist
niveau.
Jeg vil i min analyse antage at spilleren, jævnfør Smiths model, forsøger at optimere
sine chancer for at vinde spillet, så han/hun kan opnå spillets formål. Spillerne
opbygger således en vilje, hvorigennem de investerer varierende grad af tid og
kræfter, som søger at styre dem imod formålet. Hvor stærk viljen er, og hvor hårdt
spilleren arbejder for at nå formålet er i tråd med ovenstående styret af, hvordan
spillerens perception af spillets formål tager sig ud.

Hvor meget er man villig til at ændre sig for at nå formålet?
I starten skal spilleren arbejde sig op ad en stejl læringskurve, hvor spillets store
informationsmængde skal begribes. Hvad kan de forskellige champions? Hvilke
genstande kan man købe i butikken? Hvor meget skader de forskellige fjender osv.
Herudover skal spilleren opbygge en evnen til at kontrollere sine champions så fejlfrit
som muligt. Spillere skal med andre ord mestre spillets mechanics som blandt andet
også beror sig på den individuelle spillers behændighed. For nogle spillere vil det
være lettere end andre. Begge disse læringsprocesser, som indbefatter tilegnelsen af
viden og evner tager tid og kan kun opnås, hvis de drives af en viljefyldt
forholdelsesmåde.
Hvis vi antager, at de fleste spillere spiller for at vinde spillet, så vil det også betyde,
at de tilbydes at gennemgå en række dannelsesprocesser for at forholde sig til de
forskellige problematikker, der opstår i spilsituationen. Måden, som spilleren
forholder sig på til de problematikker, som han/hun møder i spillet bliver nemlig
afgørende for, om spilleren kan nå sit formål. Det betyder, at disse
dannelsessituationer bliver til mål, som skal overkommes i jagten på at nå spillets
formål. Man har i situationerne et frivilligt valg. Man kan blive ved med at spille
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spillet, som man gør allerede, hvilket vil betyde, at man bliver på samme niveau eller
man kan gennem udlevelseskraften eksperimentere med sin måde at forholde sig på
og forbedre sine chancer for at vinde. Når spilleren møder forskellige problematikker
i spillet, gør de sig med andre ord erfaringer og bevæger sig i dannelsesprocessens
erfaringsfase. Disse erfaringer kan den spiller, som er åben for at forholde sig
underkaste sig konsekvenserne af. Man kan eksempelvis tabe det ene spil efter det
andet ved at ignorere de andre spilleres bevægelser. I det øjeblik, hvor man opdager
at man kan spille sammen med de andre spillere og kombinere egenskaber og
bevægelser fremstår spillet i en ny form for spilleren. Her får spilleren mulighed for
at træde over i reflektionsfasen og revidere sig selv, så han/hun nu forholder sig i
overensstemmelse med den nye erfarede virkelighed. I dette konkrete eksempel vil
det resultere i at spilleren nu har øje for muligheden for at spille sammen med sine
medspillere og har dannet sig en ny måde at forholde sig på.

Spillet styrer os i retning af dets formål
Spillets format tilskynder spilleren til at opføre sig på en bestemt vis. Det giver
konstant feedback i form af sejre eller nederlag alt efter om spillerens adfærd
understøtter chancen for at vinde.
Som tidligere beskrevet eksisterer der et rangeringssystem, som viser spillernes
placering i forhold til hinanden. Efter hvert spil kan spillerne derudover give
hinanden virtuelle thumbs ups for at være friendly, tage gode beslutninger eller at
holde hovedet koldt, som kan resultere i en stigning i spillerens “honor-rang”, som
giver adgang til kosmetiske belønninger, som man ellers ville skulle betale penge for.
Derudover giver hver spilsejr flere point, som igen kan bruges i spillets “butik”.
Opnår man en bestemt rangering i spillet, får man desuden eksklusive kosmetiske
belønninger. Der er altså tale om en række tilskyndelser, som styrer spilleren i
retning af ønsket om at vinde. Samtidig formaner spillet adfærd, som ikke arbejder
imod at ens holds sejrer. Blandt andet kan spillere indrapportere spillere, som ikke
vil kommunikere, spillere, som hjælper det andet hold, spillere, som ikke bevæger sig
i spillet og spillere, som udøver aggressivt sprog. Disse indrapporteringer bliver
forelagt en spillerbaseret jury kaldet “The Tribunal”, som vurderer sagens
alvorlighed. Bliver man indrapporteret nok gange straffes man af juryen ved at
udelukkes enten fra chatfunktionen, eller fra at kunne spille spillet med den aktuelle
spilkonto. Der kommunikeres altså fra spillets side en række ønsker om, hvordan
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spillet skal forløbe og hvordan spilleren skal forholde sig til spillet og sine
medspillere.
Når spilleren indgår kontrakten med spillet om at arbejde for at nå deres mål i spillet
giver det på sigt spilleren erfaring med at skulle nå et formål, og lykkes det i sidste
ende at nå sit formål kan det munde ud i en oplevelse af at have haft succes med
noget, man har sat sig for.
Det kan modsat også være at man sætter barren for højt og derfor får sin oplevelse
ødelagt. Spillerens mulighed for succes handler nemlig ikke blot om forholdelse.
Spillerens behændighed kommer eksempelvis på skarp prøve, når man skal reagere
på de mange inputs. Tænker man hurtigt og klart, har man en fordel. I et sådant
tilfælde må man enten give op eller affinde sig med, at man ikke bliver en af de
allerbedste, og dette er igen et spørgsmål om forholdelse. Der er altså både tale om, at
man skal forholde sig til - og mestre nogle egenskaber og sidst men ikke mindst vide
en masse om spillets indhold.

Konkurrencesituationen som intens leg
Tidligere har jeg præsenteret Johan Huizingas tanker om legen, samtidig ser
Hammershøj leg som en et idealtypisk træk ved en forholdelsesmåde, der fungerer
som modstykke til afsindigheden. Leg er en modus, hvor vi giver noget af os selv, og
hvor vi eksperimenterer. Derfor skal det nedenstående afsnit handle om, hvilken
form for leg League of Legends indbefatter, og hvordan spillet giver mulighed for at
forholde os på legende vis.

Konkurrence, som resultatet af intens leg
League of Legends er som andre spil en slags rammesat leg, fordi der i spillets format
skabes en lille “magisk cirkel” hvor der gælder helt særlige regler. Spilleren rejser så
at sige ind i en verden, som er helt sin egen, men på mange måder kan denne verden
minde om den virkelige verden. Den trækker på ting, som vi kender fra omverdenen
sprog, fysik, psykologi osv. Den magiske cirkel er således ikke helt tæt, men alligevel
anderledes. Dette tillader, at vi kan lege og i League of Legends har legen form af det,
som Huizinga kalder for “intens leg”. Intensiteten skyldes, at der er noget på spil. Leg
handler om at opretholde orden, og i League of Legends er ordenen afhængig af, at
man formår at beskytte sin egen banehalvdel og overvinder det andet holds halvdel.
Der findes altså et antagonistisk forhold mellem de to hold, som i sidste ende munder
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ud i at et hold ikke vil være i stand til at opretholde legens orden. Kabalen vil kun gå
op for det ene hold. Dette ønske om orden giver spillerne stærke incitamenter for at
give en masse af sig selv og at samarbejde om at opretholde ordenen og overvinde det
andet hold. Spillets format tilskynder altså legende adfærd.

Spillets flow
I det enkelte spil skal spilleren mestre en række egenskaber og besidde vigtig viden,
som de er nødt til at forholde sig til for at kunne være med i kampen om at
opretholde ordenen. Oplever spilleren for lidt orden og for meget kaos kan legen blive
problematisk. Clara Fernández-Vara sætter Mihaly Csikszentmihalyis model, som
arbejder med begrebet flow i forbindelse med computerspilsanalyse (FernándezVara, 2015 :147). Flow er den følelsesmæssige oplevelse, som man oplever, når man
befinder sig i stadiet mellem udfordring og kedsomhed, hvor spillet er tilpas
udfordrende for spilleren.

I League of Legends bliver spillets og spillerens flow truet på grund af hvert spils
dikotomi mellem orden og kaos og den høje sværhedsgrad, som følger af at spillerne
presser hinanden i den intense leg, som spillet indbefatter. Spilleren møder
modstandere på omtrent samme niveau som dem selv, og spillets krav til spillerens
behændighed kan være fyldt med øjeblikke, hvor denne ikke er god nok, og spilleren
derfor bringes ud af flow-stadiet. For eksempel, når det ikke lykkes at undvige et
angreb fra modstanderen, fordi man ikke var hurtig nok til at reagere. Derfor bliver
League of Legends en øvelse i at kæmpe sig tilbage i flow-stadiet, hvor ordenen
stadigvæk er en sandsynlighed, og legen er underholdende og en god oplevelse.
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Spilleren skal altså forholde sig til, hvordan han/hun kan genetablere ordenen i
spillet. Dette bevirker, at spilleren bringes til grænsen af sin formåen og derfor må
eksperimentere med sin adfærd. Spændingsfeltet mellem udmattelse og leg bliver
således afgørende for overskridelsesfasen i dannelsesprocessen, hvor spilleren
overvældes eller fascineres af det nye, han/hun møder. For at spilleren fortsat skal
blive ved med at forholde sig, er det derfor essentielt, at spillet forbliver en leg. Ender
spilleren med at tabe eller vinde for stort, er det ensbetydende med en overvældende
oplevelse af hhv. kaos eller orden, hvilket kan føre til at spilleren oplever spillet som
ubehageligt eller kedeligt. Formår spilleren, som taber et spil at holde sig i flowstadiet er der stadigvæk grobund for, at spillet har været en god oplevelse. Derfor kan
legen, som ender i kaos for en spiller stadigvæk have været en fornøjelse, hvis
spilleren i legen har befundet sig i flow-stadiet.

Konkurrence og hjælpsomhed
Jane McGonigal bringer et interessant perspektiv på konkurrencebegrebet. Hun
påpeger, at ordet konkurrence7 etymologisk ikke stemmer overens med den gængse
opfattelse af konkurrence, hvor det handler om at vinde over nogle andre. Hun
fremhæver i stedet, at det at konkurrere oversat fra latin har betydningen at løbe
sammen (McGonigal, 2011: 269). Denne oversættelse belyser en skjult forståelse,
eller i hvert fald alternativ betydning af konkurrencebegrebet som i McGonigal mener
er mere rammende for, hvad konkurrence egentlig drejer sig om. Det handler mere
om at arbejde for at nå et mål i samarbejde med dit hold, end at skulle vinde over det
andet hold. Tilfredsstillelsen ved konkurrencen flyttes ved denne forståelse fra at
komme fra at vinde over de andre til at komme ved at opnå noget sammen med dit
hold. Konkurrence er i dette perspektiv altså noget, som man samarbejder i. Det at
samarbejde indebærer muligheden for at opleve selskabelighed og tilfredsstillelsen
ved at hjælpe hinanden og opnå noget i fællesskab. McGonigal peger på at oplevelser
i spil, som baserer sig på samarbejde og at lære fra sig kan få os til at forholde os på
måder, hvor vi er mere hjælpsomme. Det bakker hun op med tre studier af børn, som
er foretaget i 2009. Børnene, som havde spillet spil, der krævede hjælpsom adfærd
tog denne med sig til situationer uden for spillets verden (McGonigal, 2011: 114).
Konkurrencen, der er en bærende del af League of Legends tilskynder, at spillerne
Obs. faktisk bruger McGonigal det engelske “competion” i sit eksempel, men den etymologiske
problematik kan overføres til det danske “konkurrence”
7
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hjælper hinanden i en lang række situationer, og dermed kan spilleren bringes til at
forholde sig hjælpsomt, når han/hun i spillet oplever glæden ved at hjælpe sit hold og
sine venner til at vinde gennem samarbejde. Eksempler på dette kunne være, når en
spiller lade en anden spiller indkassere guldet for det forarbejde, som de har gjort;
det kan være, når en spiller giver råd om, hvilke items der er de bedste at købe til en
anden spiller, eller det kan være, når en bedre rangeret spiller hjælper en lavere
rangeret spiller med at stige i divisionerne.
Dog er der i det diakrone forløb en mere individorienteret form for konkurrence på
spil. Det er nemlig muligt at se sin placering i forhold til andre spillere ud fra den
såkaldte ranked matchmaking rating. Denne værdi ændrer sig, hver gang spilleren
vinder eller taber et spil. Der er altså et hierarki spillerne iblandt. Værdien
bestemmer samtidig, hvilke modstandere som spilleren møder i sin næste kamp.
Disse vil være spillere, som har omtrent samme rating, som spilleren selv. Dette mål
peger altså på spilleren selv, men udelukker samtidig ikke et samarbejde om at stige i
graderne spillerne imellem. Man kan altså tale om at konkurrencen eller den intense
leg, som foregår indenfor League of Legends regler både kan samle og skille i det
sociale alt efter, hvordan spilleren vælger at forholde sig til konkurrencesituationen.

Legens fællesskaber
Spilleren bliver en del af et socialt fællesskab, som kredser om spillet. Gennem en
spilkarriere møder man et utal af spillere, som man har mulighed for at chatte med,
udvikle venskaber med eller for den sags skyld uvenskaber med. Spillet et miljø, som
indbefatter sociale interaktioner og giver mulighed for at den enkelte spiller
konfronteres med andre opfattelser af verden. Dette skaber i sig selv mulighed for
overskridelse og erfaring og dermed for at spilleren kan forholde sig.
Spilleren kan få lov at beholde sin anonymitet, alt imens at denne kan inddrage de
andre spillere i det, som Meyrowitz ville beskrive, som deep backstage (Meyrowitz,
1986: 49).
Denne mulighed for at eksperimentere socialt iblandt andre samtidig med, at man
beholder sin privathed er evident i sociale computerspil, hvor man er gemt bag ved
sin spilkarakter. Spilfællesskabet kan foregå på en lang række platforme både i selve
spillet, men kan også række ud fra spillet til andre steder i den digitale verden og
endda til den fysiske verden. Derpå tilbydes spilleren at indgå i en
meningsudveksling med de andre spillere, som kan betyde at spilleren forholder sig
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til forskellige problematikker. De kan ydermere føle sig, som en del af en fankultur og
dermed indgå i en intensiveret dyrkelse af spillet.
Som beskrevet kan spillet fungere, som et miljø for leg og humor, men det er vigtigt
at pointere at spil af kritikerne også kan mistænkes for at medvirke til patologisk
dannelse. Hvis spillerens sociale liv uden for spillet virker skræmmende, ikke er
spændende nok eller på anden måde er svært kan spillet blive et socialt fællesskab for
dem, som ikke dyrker det sociale uden for spillene. Kritikerne vil mene at spillene
lokker spillerne til at afsige sig de sociale aktiviteter i den fysiske verden, hvorimod
mere positivt stemte vil mene, at spillene i det mindste tilbyder et sted, hvor man kan
forsøge at udvikle sig socialt i et sikkert miljø. Forskerne Rune K. L. Nielsen og Daniel
Kardefelt-Winther beskæftiger blandt andre med disse spørgsmål. I deres forskning
findes der ikke tydelige indikationer på at det er computerspillenes skyld at det
sociale fravælges. Det betyder, at der er chance for, at der blot ville være et socialt
tomrum, som ville blive brugt på noget andet i spillenes absens. Det er deres pointe,
at spillene ofte får skylden for problemer, som har rod i andre aspekter af
menneskets liv, og at denne stigmatisering af spil, som socialt skadelige, i
virkeligheden er det, som er skadeligt (Nielsen & Kardefelt-Winther, 2018: 59-69).
Det er i forlængelse af denne pointe vigtigt, at slå fast at spillet netop forsøger at
tilskynde spillerne til at omgås hinanden på socialt forsvarlig vis samtidig med at
spillets fankulterer netop tilbyder sociale fællesskaber. Det er altså interessant,
hvorvidt vores omgang med spil, som League of Legends får os til at kredse mere om
os selv eller giver os blik for de synergier, som kan opstå mellem mennesker.

Selvrefleksion og humoristisk forholdelse
Jo mere vi møder noget, jo større bliver behovet for at forholde sig til det. I sin
stræben efter at vinde møder spilleren igen og igen en række dilemmaer, som denne
med fordel kan vælge at forholde sig til. Det kunne eksempelvis være spørgsmål om,
hvordan man undgår at få sit hold til at rage?8. Hvordan undgår jeg selv at blive
vred? Hvad kan jeg gøre for at tænke hurtigere? Hvornår begår jeg fejl? Hvad er mine
styrker og svagheder? Hvilke valg skal jeg træffe?

Rage i spilsammenhæng kan karakteriseres, som manifestationen af trodsighed, hvor en eller flere
spillere verbalt overfuser sine medspillere, en situation, som selvsagt er meget alvorlig for spillets
videre forløb. Højt konkurrenceprægede spil har en stor forekomst af dette fænomen.
8
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Spillet kan få os til at stille spørgsmål
Når spilleren forholder sig til situationerne, som opstår i spillet bringes dennes
tanker højt op på et højt taksonomisk niveau, som er kendetegnet ved blandt andet
refleksion, vurdering og perspektivering9. Spilleren lærer ikke nødvendigvis om viden
fra den virkelige verden og dennes evner i spillene, hjælper ikke nødvendigvis i den
virkelige verden, men de spørgsmål, som spillene får spilleren til at stille sig selv er
meget væsentlige. Det er ikke selvsagt, at alle spillere vælger at forholde sig
selvrefleksivt og humoristisk, men gennem udlevelseskraften kan forholdelsesmåder,
som trækker på de to idealtypiske træk, gøre det muligt at arbejde med de problemer,
som opstår i rejsen mod formålet. Derfor er en stærk vilje, som arbejder mod
formålet incitatmentskabende til at spilleren vil vælge at forholde sig på disse måder i
forhold til nogle af problemstillingerne. Brydes viljen, brydes incitamentet til at
forholde sig anderledes også.

Det at forholde sig til at tabe
I spillet er der fare for en bestemt misperception, som resultatet af en patologisk
forholdelsesmåde, nemlig grandiositeten. Misperceptionen opstår, når spillet går
dårligt og indbefatter, at det i et sådant tilfælde ikke spillerens oplevelse at han/hun
gør noget som helst forkert, men derimod at det er de andre spillere, som er årsag til,
at det går dårligt i spillet. Spilleren kan blive så frustreret at denne forholder sig
trodsigt, og hjælper det andet hold med at vinde eller giver op og stopper med at
spille. Det er derfor interessant at se på hvordan spillere, som er opmærksomme på
disse patologiske forholdelsesmåder forsøger at forholde sig på nye måder for bryde
dem i samarbejde med spillets eget forsøg på at tilskynde adfærd, som søger at vinde.
Begrebet om patologiske forholdelsesmåder kan være med til at understøtte vores
forståelse af det, som i spilforskningen kaldes trolling behavior, hvor spillere på
forskellige måder ødelægger spillet for sig selv og de andre spillere.
Når spilleren sætter sig og spiller League of Legends indgår de, som jeg har været
inde på tidligere, en slags kontrakt hvor formålet kommer til at styre resten af
interaktionen. Spillet er udviklet med henblik på, at de forskellige spillere skal
kæmpe for at vinde. Der kan kun være ét vinderhold. I det enkelte spil kan man dog
tabe så meget at viljen bliver knust, og at spilleren helt stopper med at spille.

9

Her refererer jeg til Benjamin Blooms taksonomi om læringsmål (Wikipedia, 2020c).
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Spilleren møder i nederlaget muligheden for at gennemgå overskridelsesfasen, når de
skal forholde sig til et dilemma om hvorvidt, man skal kæmpe videre, eller om man
skal overgive sig? Bliver man begejstret for udfordringen i at skulle nå delmålene
eller bliver man skræmt/overvældet? Det kan ske, at man igen taber næste spil og det
kan udvikle sig til det, som man kalder for et loss-streak, hvor man taber mange spil i
træk (personligt har jeg prøvet at tabe omkring 12 spil i træk)10. Her skal man altså
forholde sig til det at tabe og nogle gange at tabe mange gange i træk. Det kan føre til
en udmattelse, hvor man giver op eller til en vilje om at bryde det uhensigtsmæssige
loss-streak. Man kan tale om at der eksisterer en dikotomi mellem at rage og at
forholde sig afslappet til brud på spillets orden. Det at kunne "stay cool" og
opretholde gode interaktioner i spillet på trods af, at man befinder sig i en presset
situation kræver humor og accept af at alt ikke hele tiden forløber, som man selv
tænker og ønsker, samtidig med at det hos den spiller, som vælger at fortsætte med at
spille også kan starte refleksioner over sig selv.

Emotionel stamina
Jane McGonigal omtaler en slags syntese mellem det at forholde sig selvrefleksivt og
viljestærkt, som kan være en nøgle til at modstå den patologiske forholdelsesmåde,
som jeg har beskrevet ovenfor. Hun beskriver det at være vedholdende optimistisk,
når man fejler, som en vigtig følelsesmæssig force. Hun pointerer, i denne
forbindelse, at spil netop kan hjælpe os med at danne et sådant blik. I spillene kan vi
opbygge en slags emotionel stamina, som kan medføre, at vi grundlæggende bliver
mere vedholdende og optimistiske (McGonigal 2012: 68-69).
En forklaring på at denne forholdelsesmåde, kan opbygges i spil kan findes hos
James Paul Gee, som pointerer, at spil har en evne til at give relativt store
succesoplevelser i forhold til det arbejde, som lægges i spillet og at spillene giver os
muligheden for at opleve glæden ved at præstere godt (Gee, 2003: 64, 69).
Det betyder, at spilleren står tilbage med en god mulighed for at opbygge den
emotionelle stamina, som McGonigal taler om.

Det er ufatteligt svært for spildesignerne at sikre fuldstændigt balancerede spil til trods for de
forskellige divisions. Der er eksempelvis forskel på om man har spillet 10 spil og er i gold division eller
om man har spillet 500 spil og er i gold division. Chancen for at spilleren med 10 spil vinder dette spil
er her større end den er for spilleren med 500 spil. Ud over dette kan en spille have et niveau der
svarer til gold, når han spiller en bestemt champion, men have et niveau, som svarer til bronze, når
han spiller en anden champion. Dette er blot to forhold ud af mange, som gør det svært at balancere
spil, der indeholder så mange spillere.
10
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Ved at se vedholdenhed og optimisme, som idealtypiske træk ved forholdelse kan spil
ses, som muligheden for, at spilleren kan få øje på flere muligheder for at få succes i
sit øvrige liv (McGonigal 2012: 70). Det som McGonigal beskriver, kan ses, som en
slags forholdelsesmåde, der udmønter sig i selvsikkerhed og selvværd og giver
spilleren en bedre forståelse for hvad der kan lade sig gøre, hvad der skal til for, at det
kan lade sig gøre, samtidig med at denne også får en forståelse for, hvad der ikke kan
lade sig gøre. Dette kan eksemplificeres gennem League of Legends mange
udfordringer af varierende sværhedsgrad. I sin første tid med spillet vil spilleren
opleve at overvinde nogle af disse udfordringer, og kan således begynde at få følelser
og fornemmelser, som er forbundet med dennes selvbillede. Det er når spilleren
oplever disse følelser og fornemmelser, at denne får mulighed for at forholde sig
optimistisk til sig selv og på en mere vedholdende måde til de udfordringer, han/hun
senere vil støde på. Dermed ikke sagt, at spilleren ikke kan sætte sig uoverskuelige og
uopnåelige mål i spillet eller kan rammes af uheld, som i værste fald kan resultere i
en modsat forholdelse. Har spillet forholdt sig på en måde, som indebærer optimisme
og vedholdenhed inden at denne møder disse problemer, så bliver denne i bedre
stand til at modstå disse.

Kommunikation og psykologisk indsigt
Spilleren konfronteres i hvert spil med ni andre spillere. Gennem sin chat-funktion
tillader spillet spillerne at kommunikere med hinanden på tekst. I kraft af at denne
funktion er tilgængelig bliver kommunikation en dimension, som hver spiller med
fordel kan overveje. Der er en række punkter, hvor kommunikationen er særlig vigtig.
Det drejer sig om makro-niveauet (Hvad er målet i spillet lige nu?), kommunikation
om hvor stærkt ens hold står lige nu, kommunikation om det andet holds placering,
kommunikation hvem der skal gøre hvad, kommunikation om “ganks”11 og
kommunikation om generelle ting såsom hvornår de andre spillere kan bruge deres
egenskaber. Når der opstår diskrepanser mellem spillernes holdninger til disse
forskellige emner, kan der opstå situationer, hvor spillerne handler i
uoverensstemmelse med hinanden til hele holdets ulempe.
Herudover kan chat-funktionen misbruges til at få afløb for spillernes frustrationer.
Som resultat af at spillerne ofte ikke har mødt hinanden før, og sandsynligvis ikke vil
Et gank er en situation, hvor en spiller, som normalt varetager en rolle et andet sted i arenaen
tilslutter sig et andet lane med henblik på at skabe en kamp, hvor spillerens hold er i overtal.
11
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møde hinanden igen kan tonen være hård og ubehagelig. Det ses ofte at spillere rotter
sig verbalt sammen mod en spiller, som ikke klarer sig så godt eller at spillere, som
nægter at bedrive selvrefleksion, prøver at forklare deres egne fejl ved at indikere en
anden spiller, som årsagen til deres fejl. Således bliver sociale kompetencer og evnen
til at forhindre at kommunikationen bryder sammen til en kolossal fordel. Nedenfor
ses et eksempel hvor en spiller “Swain” kommenterer nedladende og provokerende
omkring en anden spillers færdigheder med championen Maokai (her mao). Ved at
deltage i chatten kan det være nærliggende for spilleren, som arbejder for at forbedre
sig at reflektere over hvordan han/hun forhindrer eller i hvert fald begrænser
medspillernes trodsighed eller udmattethed.

Hvis kommunikationen slår fejl, trues legen og i sidste ende kan spillet tabes og blive
en dårlig oplevelse for alle spillere. Situationen kan ofte reddes ved at forholde sig
humoristisk og ved at se situationen, som absurd. En humoristisk forholdelsesmåde
giver spilleren muligheden for at se det absurde i at blive sur over en leg. Der er tale
om en eller flere spillere, som flipper ud over et spil. Forholdelsesmåden betyder at
spilleren selv kan undgå at blive revet med i vreden og at spilleren i stedet kan føre
fokus tilbage på legens orden. Ofte taler man om mennesker, som er i stand til at
“holde hovedet koldt”. Det er i min optik resultatet af at personen har affundet sig
med den absurde situation, som han/hun befinder sig i og har bevæget sig videre fra
ærgrelse, frustration og afmagt. I stedet handler personens tanker om hvad dennes
nuværende handlemuligheder er.
Refleksioner over hvad ens hold har brug for at vide, og om hvordan man kan hjælpe
holdet gennem kommunikation er altså en del af det at spille League of Legends.
Kommunikationen foregår ikke blot verbalt, men findes også nonverbalt i form af
“pings”. Pings er symboler, som spilleren kan bruge til at kommunikere. De er
designet med henblik på at lede andre spilleres opmærksomhed hen på noget
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bestemt. Et udråbstegn er således tegn på at der er fare på færde, et spørgsmålstegn
betyder at der er en uklarhed over en modspillers tilstedeværelse og et flag betyder, at
man har brug for hjælp osv.

(Screenshots med eksempler på pings)

Et studie (Leavitt et. al, 2016) fandt, at der var sammenhæng mellem måden spillere
anvendte ping-funktionen i spillet og spillernes adfærd. Det betyder at spilleren ud
over den rent tekstuelle dimension også kan kommunikere non-verbalt og dermed
virke indflydelse på spillets udfald.
I sit arbejde indikerer McGonigal, at spil kan påvirke spillerne på en måde, som gør
dem mere tilbøjelige til at udvise hjælpsomhed (McGonigal, 2012: 113-114). Det kan
ses som et træk ved forholdelse, som kan sættes i forbindelse med selvrefleksion, som
overvejelser omkring, hvad man kan tilbyde sine medspillere, og en legende tilgang
til andre mennesker, hvor man ikke er bange for at række ud efter de andre.

Spillet kan skabe blik for vores styrker og svagheder
I takt med at spilleren interagerer med spillet, bliver spilleren tilskyndet at bedrive
analyse på sig selv i jagten på at blive bedre i stand til at nå spillets formål.
Det er en fordel at afsøge forskellige muligheder for at forbedre sig selv og spilleren
tilskyndes samtidig konstant at evaluere sin egen indsats eksempelvis gennem
funktionen, som viser statistik om ens indflydelse på spillet, gennem en karakter efter
hvert spil og gennem muligheden for at gense sine spil. Det er en intention fra spillets
udviklere, at spillerne skal interessere sig for hvordan de kan forbedre sig.
Det bevirker, at spilleren bevæger sig i et spændingsfelt mellem dannelsesprocessens
erfaringsfase og refleksionsfase, hvor nyt opleves og dette nye implementeres i
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identiteten. Spillerens konstante refleksioner motiveres og belønnes konstant af
progression mod dennes formål.
Et konkret eksempel på at arbejde med denne selvindsigt findes i min gode vens og
min egen erfaring med spillet, som vi begyndte at spille omtrent samtidigt. Det blev
hurtigt klart, at vi ikke spillede spillet på samme måde, faktisk spillede vi vidt
forskelligt. Vi valgte forskellige champions, forskellige strategier og forskellige
spillestile. Hvor min ven var meget aggressiv og satsede alt på at udfordre og
overvinde modstanderne i vovede dueller, valgte jeg en mere afventende stil. Jeg
fandt større glæde ved at spille de champions, som kunne snyde modspilleren til at
tro, at jeg var et let bytte, champions, hvor jeg kunne undslippe i sidste øjeblik og
vende deres aggressivitet til min fordel. Min ven og jeg havde altså en diskrepans,
som gik på vores forskellige måder at spille på og ofte indbefattede disse forskellige
måder at spille på, at vi tabte vores kampe. Vi begyndte at diskutere, hvad der
kendetegnede vores spillestile, og med udgangspunkt i disse selvindsigter blev vi
siden i stand til at have øje for vores styrker og svagheder og de mulige synergier
mellem vores forskellige måder at spille på. Hvor min spillestil sigtede mod at få
fjenden til at spilde sin tid eller at få dem til at tage et skridt for langt frem, baserede
min vens sig på at kaste sig ind i ilden og rent faktisk ende ud med de eftertragtede
kills. Vi bedrog altså en slags analyse på, hvordan vi hver især spillede spillet, hvor vi
hver især havde vores styrker og svagheder, og hvordan vi kunne supplere hinanden.
Gennem refleksioner over hver måde at forholde sig til spillestilen på, opdagede vi
dermed nogle sider af os selv og den anden, som vi kunne tage højde for, når vi
spillede, således at vi kunne opnå en bedre synergi. Spillet kan dermed føre til at
spilleren foretager refleksioner over sine styrker og svagheder, som denne kan trække
på i andre situationer.

Spilleren og teknologien
En anden pointe, som knytter sig til dette afsnit, er forholdet mellem spil, teknologi
og bruger. Når man spiller League of Legends er det nødvendigt at have behændighed
nok til at mestre brugen af mus og keyboard. Man skal også vide noget om ui settings
mm. Vigtigst af alt skal man forholde sig til hvordan disse faktorer indvirker på ens
spiloplevelse. Hvad er eksempelvis det vigtigste? At have et stort minimap eller et lille
minimap? Vil man ofre lidt af sit eget udsnit af kortet eller prioritere at have lidt
lettere ved at holde øje med, hvad der sker andre steder på kortet? Det er et valg, som
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spillet ikke har truffet for spilleren forinden. Spilleren bringes i denne situation og
mange lignende situationer i refleksion over samspillet mellem teknologi og
menneske. Paul James Gee taler om en form for metarefleksivitet over for
computeren, hvor spilleren opfatter selve spillet og computeren, som noget der kan
“leges med” (Gee, 2003: 176). En mus forbliver således ikke en mus i rækken af andre
muse, men derimod endnu en mulighed for at ændre på brugen af computeren og
spillet. Det kan være at spilleren begynder at reflektere over underlaget, musens
hastighed og hastigheden, som kameraet i spillet bevæger sig med. Hvilken skærm
bruger man, stor eller lille? Hvad er fordelene og ulemperne ved begge dele, hvad
med keyboardet? Distancen mellem menneske og teknologi mindskes gennem disse
refleksioner og spilleren bliver i stand til at vælge og sammensætte de teknologiske
redskaber, som stemmer bedst overens med spillerens ønsker og mål.

Kroppen og spillet
Gennem sin immersion i spillet kan spilleren også få kropslig feedback og komme
tættere i kontakt med sin behændighed. Spilleren kan nemlig blive konfronteret og
aspekter af sin intelligens på en ganske konkret facon. Måske vil spilleren opleve, at
han/hun har langsommere reaktionstid end de andre spillere, måske vil spilleren
have svært ved at fokusere på, hvad der sker andre steder i arenaen end lige der, hvor
hans/hendes opmærksomhed befinder sig og måske vil spilleren opleve at
hans/hendes fysiske velbefindende virker ind på hvor hurtig og koncentreret
han/hun er.
Spilleren kan således forholde sig til hvilke faktorer, som virker ind på dennes
overordnede performance. Hvornår virker hovedet bedst? Om morgenen eller om
aftenen? Når man har fået søvn eller ej? Hvad gør det ved ens koncentration, hvis
man har ondt i ryggen? Hvad betyder det for ens reaktionstid at motionere?
Det er på baggrund af spørgsmål, som disse, min tese, at spil kan tilskynde spilleren
til at reflektere over, hvordan deres krop præsterer bedst. Spillerens refleksioner kan
på denne måde kredse om at opdage og skabe de bedste forudsætninger for at kunne
spille spillet optimalt. Spillet kan skabe en fortrolighed med spillerens fysiske
muligheder, styrker, svagheder og begrænsninger. Dermed bringes spillerens
refleksioner om deres fysiske verden også ind i en form for meningsfuld relation til
spillet. Det er her også værd at bemærke at spillet kan pege på aspekter af spilleren
selv, som denne måske også kan forholde sig patologisk til. Grandiost ved at nægte at
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forholde sig til sig selv, og sin krop, som noget man kan forandre til en vis grad, og
afsindigt ved at udvikle en utilfredshed eller et had til sig selv og sin egen
behændighed.

Situationer som udvikler kreativitet og innovation
League of Legends spilverden er præget af at være hard coded12. Det betyder, at alle
spilarenaer er de samme, men at de variationer, som der opstår i hvert spil skyldes
spillernes valg af karakterer og de valg, som de træffer i spillet. På trods af at spilleren
kan forvente at træde ind i en spilverden, som ligner den sidste på en prik, er League
of Legends fyldt med så mange handlemuligheder og kombinationsmuligheder, at det
ikke er muligt at mestre det til fulde. Det er et spil, som du ikke kan spille til
perfektion. Perfektionen stopper ved grænsen af den menneskelige formåen, men i
teorien kunne en klogere maskine eller et klogere væsen spille spillet endnu bedre.
Ligesom med eksempelvis Counterstrike er der tale om en slags post-humant
mestringsniveau, som spilleren må erkende og affinde sig med. Intet menneske kan
navigere i det høje niveau af kompleksitet på perfekt vis. Denne kompleksitet
repræsenterer dermed også et endnu ikke udforsket område, som spillerne kan gå på
jagt efter nye og stærkere strategier i. Det medfører, at der er masser af rum for at
forholde sig kreativt og innovativt, når spillerne navigerer i den høje kompleksitet.13

Hard coded spilindhold er kendetegnet ved altid at have den samme form, hvorimod proceduralt
spilindhold er kendetegnet ved at blive genereret med forskelligheder fra spil til spil (Fernández-Vara,
2015: 134-135).
13 Jane McGonigal pointerer, at spil og arbejde minder meget om hinanden og at spil kun er sjove så
længe, at man arbejder for at vinde (McGonigal, 2011: 68). I og med at man ikke rigtig når at vinde i
League of Legends fortsætter underholdningen. Det kan være årsag til at League of Legends og spil,
som det appellerer til så mange spillere verden over.
12
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Et spil, som ændrer sig konstant: Breaking the META
En anden grund til at spillere aldrig når at begribe hele spillet er at spillet opdateres
med nye “patches14” og nye champions. Samtidig skaleres de individuelle champions
styrke op og ned alt efter, hvor stærke de har vist sig at være i den tidligere patch.
Spillernes muligheder ændrer sig derfor omtrent på månedlig basis en smule i takt
med at spilsystemets information ændres.
Hvert spil har karakterer af at være et lineært forløb, hvor en række mål skal nås i en
nogenlunde fast form, men spillets kompleksitet betyder at målene kan nås gennem
mange forskellige champions, strategier og kombinationer af handlinger. Derfor får
det ellers faste forløb karakter af at være en åben handlingsstruktur, som handler om
at spillerne skal udvikle nye strategier for at klare deres udfordringer (Lauridsen og
Svendsen, 2015: 293). Spillerne og sammensætningen af spillere kontrollerer altså
spillets dynamikker og får dermed ting til at ske, som har indflydelse på resten af
spillets forløb.
Spillet er udviklet med bestemte populære strategier for øje og foreslår forskellige
strategier og bestemte valg, som de mest oplagte og tilgængelige strategier, men
samtidig tillader det også at man kan agere anderledes. Der lægges op til at udforske
nye, kreative og innovative måder at spille på. Der er uendeligt mange strategier, som
kan forsøges, og nogle gange rammer spilleren den uudforskede strategi, som rent
En patch er en opdatering til spillet og trækker på metaforikken omkring at noget lappes. En patch
kan adressere fejl, mangler og sikkerhed eller indeholde forbedringer og nyt indhold.
14

73

faktisk viser sig at være effektiv. Dette kaldes populært for “breaking the META”.
META er en forkortelse for most effective tactic available og drejer sig om, hvilken
taktik der er i situationen, er kendt for at være den mest effektive. Hver patch, som
spillet ændres gennem medfører, at META ændrer sig. Det betyder, at spilleren kan
begynde nye overskridelsesprocesser, hvor der brydes med det kendte imens at
elementer sammensættes på nye måder gennem indbildningskraften. Spillet tillader
dermed, at spillerne udforsker og søger ud over det gængse og belønner spillere, som
formår at skabe og anvende nye meningsfulde kombinationer og at sætte disse
kombinationer i spil på nye måder. Samtidig er konsekvenserne for at forsøge noget
nyt ikke så graverende for spilleren, at denne ikke tør tage chancen, man taber i
værste fald et spil.
Gennem et eksempel kan denne kreativitet og innovation belyses. I et normalt spil
League of Legends er det kutyme at man kombinerer en champion med rollen adcarry (en champion som er designet med henblik på at være meget skrøbelig
samtidig med at den har store offensiv styrke) med en champion med support-rollen
(en champion, som er lavet med henblik på at understøtte de andre champions og
især ad-carry-rollen). Efter en sondring af de forskellige champions egenskaber kan
spillerne dog vælge at bryde denne kutyme og lave andre kombinationer, eksempelvis
ved at spille to support champions sammen. Der er stor chance for at kombinationen
vil være dårligere end den traditionelle måde at spille på, men nogle gange kan man
ramme en uventet synergi, som kommer bag på det andet hold. Et sådant tilfælde
kunne være kombinationen af de to support-champions Zilean og Sona, som i
samspil skaber en høj grad af kontrol og også kan stå for en høj mængde skade
samtidig med at modstanderne stilles overfor en ny og ukendt fjende. Hermed har
spilleren gennem sin innovation udfordret og ændret den gængse måde at spille
spillet på ved at sætte spillets elementer i spil på en ny måde.
Spilleren får således, når denne har fået overblik over spillets viden og hans/hendes
egne evner, mulighed for at indlede en række innovative processer, som sigter mod at
anvende viden og evner på den mest optimale måde. Spillet kan således blive en
øvelse i at undersøge det ukendtes potentiale og at få øje for det der ligger uden for
det gængse. Man kan opleve at det er muligt at træde ud fra de vante måder at gøre
tingene på. Det kan give spilleren en tro på at denne måde at forholde sig på kan
betale sig og lede spilleren til at forholde sig på samme måde andre steder i livet,
både personligt og på arbejdsmarkedet.
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Legende kreativitet
Spillet er ikke særlig historiedrevet, men alligevel er det hele pakket ind i en stor
fortælling om landet Runeterra, som er den verden, hvor kampene i arenaen
Summoners Rift udspiller sig i. De forskellige karakterer har hver deres plads i
verdenen og forhold til hinanden. Al denne information findes i form af paratekster
til spillet, og spilleren tillades således at se bort fra det, hvis han/hun ikke er
interesseret. Andre spillere finder informationerne om spilverdenen interessante. Det
faktum kan drive spillerne til sammensætte deres hold på måder så holdet minder
om de fraktioner, der præsenteres i historien. På den måde kan spillerne af historien
tilskyndes til at agere kreativt inden for de rammer, som historien sætter. Nogle
spillere synes at dette er sjovt, mens andre som sagt ser fuldstændig bort fra det.
Denne måde at spille på ses mest, når der ikke spilles særlig kompetitivt, da det
sjældent er disse kombinationer af karakterer, som giver den største chance for at
vinde. (Eksempler på dette er full yordle team, Demacia team, Freljord team mm.).
Denne måde at sammensætte sit hold på er dermed et eksempel på at der kan være
situationer, hvor det subjektive formål ikke nødvendigvis er stærkt drevet af at vinde,
eller at man udfordrer sig selv ved at vinde på en kreativ måde. Der er stadigvæk
fokus på at skabe en form for orden i legen, men selve legens intensitet vil i et sådant
tilfælde adskille sig fra dem, som mere intenst prøver at vinde. Tendensen til at se
teams, som vælge på denne måde siger dog noget om at det, som er underholdende
ved League of Legends er at lege med de mange kombinationsmuligheder i forsøget
for at finde noget, som giver mening i spilverdenen. Nedenfor ses to eksempler denne
type hold (Yordle team og Freljord team).
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Situationer der kræver dømmekraft
Kreativitet i høj hastighed
Vores samtid er præget af flere og flere valg og højere og højere hastighed. Derfor er
forholdelsesmåder, som indebærer god dømmekraft af høj værdi, særligt på
arbejdsmarkedet. I et spil LoL replikeres den høje hastighed og de mange
valgmuligheder, hvilket skaber mulighed for at møde situationer, hvori sådanne
forholdelsesmåder er hensigtsmæssige. Spilleren skal konstant spørge sig selv: Hvad
er mine muligheder? Det indebærer, at spilleren skal overskue en lang række
muligheder på meget kort tid. Herudover skal spilleren stille spørgsmålet: Kan jeg
gøre noget kontroversielt? Det skyldes, at spilleren drager stor fordel af at vælge den
handlemulighed, som modspilleren ikke forventer. Det er normalt, at nye spillere
kommer i tvivl om de beslutninger, som de drager, hvilket kan have konsekvenser for
hvordan de eksekverer deres strategier. Herudover kan andre spillere også sætte
spørgsmålstegn ved spillerens valgte strategi og øge usikkerheden yderligere.
Forholdelsesmåder, som er præget af god dømmekraft, handler således om ideen om
at vælge den bedste beslutning mellem flere mulige beslutninger og at stå ved denne
beslutning. Gennem de mange mulige handlinger tilskynder spillet at spilleren hele
tiden afvejer fordele og ulemper og derfor han/hun bedriver denne analyse, når
han/hun møder udfordringer.

Store mængder information
Omkring selve spillet findes et væld af paratekster i form af andre game modes,
spillets hjemmeside, sociale medier, men mest fascinerende er de spillerskabte
epitekster med detaljerede guides til alt fra strategier, til kalkulationer af de enkelte
items styrkeforhold. Der findes streams, forums, events, turneringer mm. Alle
kredser de om spillet. Der er store mængder statistik om win rates for spil med
forskellige kombinationer af champions mm. Dette vil nok være overvældende for
den nye spiller at sætte sig ind i, men for den erfarne spiller bliver det endnu et
aspekt af spillet. Det er en vigtig del af spillet at være up to date med de nyeste
strategier, builds15 og statistikker for hvilke objectives, der giver de bedste
forudsætninger for at vinde. Dette udvider den mængde viden, som man skal

Et build kan forstås, som den kombination og rækkefølge af items, som man vælger at købe til sin
champion i det enkelte spil.
15
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forholde sig til. Dette kræver også at man sætter sig delmål om at “læse op”. Man
opbygger dermed også en tilgang til at navigere i store mængder information.
informationen giver både grobund for yderligere kreativitet, men betyder også at
spilleren, som formår at udvise en form for kritisk selektion belønnes med et bedre
resultat i spillet. Det kan argumenteres at dette ligger i grænselandet mellem evner og
dannelse i og med at det ikke er alle, som vil kunne navigere i informationen på lige
hensigtsmæssig vis. Ens evne til at finde rundt i de mange tal og mængder tekst bliver
sat på prøve og dermed sætter det også rammen for, hvad man kan forholde sig til.

(Eksempel på informationstunge paratekster til League of Legends)

Samarbejde som forholdelse
McGonigal lægger særlig vægt på spils potentiale for at få individer til at samarbejde.
Hun bruger begrebet collaboration superpowers (McGonigal, 2012: 266). Det er
hendes pointe at spil faciliterer et mindset, hvor spillerne værdsætter og fokuserer på
at samarbejde mod fælles mål.
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Sådan kan man også anskue et spil League of Legends, som netop er et samarbejde
om at nå sejren. McGonigal mener, at spillene får os til at skabe sammen, og
ensretter vores koncentration mod de samme ting. Noget, som i hendes optik
mangler i den virkelige verden, hvor vi alt for ofte arbejder mod hver vores mål. I
spillene er der tit større belønninger forbundet med det at løse problemerne i
fællesskab, hvilket kan medføre, at spillerne får blik for samarbejde (McGonigal 269).
Det samarbejdsindstillede mindset, som McGonigal beskriver kan ses, som et træk
ved forholdelse, som handler om, at man gennem overskridelseskraften ændrer
indstillingen til at løse problemer. McGonigal beskriver forholdelsesmåden, som at
man er mere tilbøjelig til at række ud efter hjælp og til at give hjælp, at man er god til
at få øje på potentielle samarbejdspartnere, som passer bedst til den opgave, som skal
løses og at man kan trives i et kaotisk samarbejdsmiljø (McGonigal 2012: 277-278). I
et spil League of Legends kan det ofte være afgørende at finde frem til, hvilke af ens
holdkammerater, man skal satse mest på, specielt, hvis man spiller med fremmede
medspillere. Hvis man prioriterer at bruge sin energi på en spiller, som ikke har
mulighed for at vinde spillet, men at man kunne have valgt at fokusere på en anden
spiller, som kunne vinde spillet. Man skal så at sige dosere sin begrænsede
tilstedeværelse på de rette steder og etablere de bedste former for samarbejde for at
sikre sig de bedste chancer for at vinde spillet.
En analyse, som spilleren nogle gange må bedrive, er hvorvidt denne skal satse i
forsøget på et comeback eller om han/hun i stedet skal sætte sin lid til sine
medspillere og affinde sig med en mere tilbagestående rolle i resten af spillet.
Det betyder med andre ord, at spilleren har gavn af at kunne bedømme de andres
muligheder for at føre ham/hende til sejr og afveje disse muligheder i forhold til sin
egen risiko ved at spille mere risikabelt og måske få overtaget eller måske mere
sandsynligt, komme længere bagud. En grandios forholdelsesmåde, hvor spilleren
forholder sig narcissistisk til situationen vil være tilbøjelig til at medføre at spilleren
altid satser på sig selv, men i sidste ende taber flere spil end han/hun ville have gjort,
hvis han/hun havde undersøgt mulighederne i sine medspillere. En
forholdelsesmåde, som har øje for mulighederne i samarbejde kan derfor være nyttig
i forbindelse med at tage den bedste beslutning til at nå formålet.
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Kunsten at disponere
League of Legends brugergrænseflade samarbejder med spilleren gennem en række
game mechanics, som tillader bestemte handlinger i spillet. Fernández-Vara foreslår,
at man danner sig overblik over disse mechanics ved at undersøge de verber, som
bruges i forbindelse med spillet. Det er disse handlinger, som spilleren konstant skal
vælge mellem. I et spil League of Legends kan man eksempelvis “Ganke”, “lane”,
“last-hitte”, “pushe”, “supporte”, “engage”, “team fighte”, “split pushe”, “recalle”,
“jungle”, “counter-jungle” “roame”, “levele”, “skille up”, “collapse”, “carrie”, “peele”,
“rage”, “farme”, “feede”, “defende”. At disponere mellem alle disse forskellige
handlemuligheder, samtidig med at man skal afstemme dem i forhold til ens viden og
evner sætter store krav til, at man kan forholde sig kreativt, innovativt og at man kan
udvise dømmekraft ved at gøre brug af den intrinsiske afgørelseskraft. Handlingernes
gennemførlighed og værdi varier alt efter spillets faser, som groft kan inddeles i early
game, mid game og late game. Det bliver derfor afgørende for spillets udfald hvordan
spilleren håndterer de udfordringer, som han/hun stilles over for. Spilleren gør sig
derfor erfaringer og tanker med og om hvordan han og andre udøver dømmekraft i
League of Legends.
Et spil League of Legends har samtidig karakter af at være en stor byttehandel. Når
det ene holds spillere prioriterer at være et bestemt sted i arenaen, så betyder det at
de ikke kan være et andet sted. Det åbner derfor op for at det andet hold kan tage til
genmæle og hente ind på deres modstandere. Her bliver spillerne bedre stillet, hvis
de formår at bedømme, hvilke træk, der er de mest givtige på det specifikke
tidspunkt. Jo hurtigere og jo mere afstemte beslutninger holdet tager desto flere
"objectives" kan holdet nå i forhold til det andet hold. En stor del af League of
Legends handler om at etablere denne situation, hvor ens eget hold hele tiden bytter
sig til mere og tvinger det andet hold til at lave nødvendige, men dårlige
byttehandler. I spillet nævnes begrebet pressure ofte, som udtryk for hvor hårdt
presset er på det andet hold. Et hold, som udviser god dømmekraft kan optimere
deres pressure og får dermed en større chance for at vinde. Spillerne skal for at tage
de optimale beslutninger hele tiden afveje deres muligheder og lave analyser af,
hvilke resultater deres træk vil føre til.
Man kan ofte se nye spillere, som er ude af stand til at beslutte sig for, hvad de skal
prioritere, hvilket resulterer i at de "løber i cirkler". Dette fænomen kan dels skyldes,
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at der er en masse viden, som spilleren ikke har endnu, men kan også bunde i at
spillerens beslutning tages langsomt.

Afrunding
Et computerspils fortælling står i et spil som League of Legends i baggrunden. I hvert
fald, hvis forståelsen af en fortælling er ligesom den, der findes i andre medier. Men
spil som League of Legends præsenterer faktisk deres spillere for en fortælling. En
fortælling der kan være så gribende, at det kan være svært at lægge den fra sig.
Nemlig fortællingen om os selv og rejsen mod et formål. Den konstante uvished for
om man når formålet fastholder spændingen. Vi ved ikke om helten når frem, eller
fortællingen slutter ulykkeligt. Med sin vilje kan spilleren sætte ind for at afslutte
fortællingen og møde konflikter, forhindringer og andre karakterer, som hver især
har deres egen tilgang til rejsen. Computerspillet sætter rammen og faciliterer
spillerens fortælling ved at placere spilleren i en aktiv rolle, som protagonist i et
bestemt miljø, hvor bestemte regler gælder. Spillet peger altså i høj grad tilbage på
spilleren selv. I fællesskab med spillet og andre spillere kan spilleren indgå i leg,
hvorved spilleren både underholdes, presses og bliver klogere på sig selv, andre og
verden.
Gennem interaktionen mellem medie og individ kan spilleren, med reference til
Humboldts tanker om sproget, ændre på sit indre sprog eller sin sproglige sjæl ved at
forholde sig. Det at spille computerspil, som kan ses, som et spor af menneskelighed,
tilbyder spilleren at forholde sig til forskellige problematikker eller aspekter af sig
selv, andre og verden. Dermed kan spilleren danne personlighed.
Et spils læringsmæssige kvalitet kommer gennem mit perspektiv til at handle om
hvorvidt spillene formår at skabe grobund for situationer, hvor spillerne møder
relevante problemstillinger, som de kan forholde sig til på sund vis, således at disse
forholdelsesmåder bliver en eksisterende del af spillerens personlighed og tilgang til
fremtidige problemstillinger, som er magen til eller ligner den, de har forholdt sig til.
Ydermere betyder spændingen mellem individ og samfund også, at den dannelse,
som spilleren givetvis får gennem sine erfaringer med League of Legends vil være
mere eller mindre brugbar alt efter hvilket samfund spilleren befinder sig i. Det
handler i sidste ende om hvor overførbare de forholdelsesmåder, som spilleren har
gjort til en del af sin person, er i forhold til det samfund, som spilleren er en del af.
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Der kan altså tales om en kontekstbaseret relevans. Jo mere foreneligt spillet og
spillerens samfund er, desto mere relevant er den type dannelse, som opnås i spillet.

Som jeg har forsøgt at illustrere i min analyse, er League of Legends et unikt
dannelsesmiljø, hvor spillerne i samspil med spillet skaber en række situationer, som
giver dem mulighed for at forholde sig til de problematikker, som spillerne møder i
disse situationer. Det er vigtigt at pointere, at man vil kunne anlægge dette perspektiv
på alle spil, men at resultaterne ikke nødvendigvis vil blive de samme. Der er mange
forskellige slags spil, som kan adskille sig utrolig meget fra hinanden. Eksempelvis er
League of Legends og World of Warcraft repræsentanter for hver deres spilgenre.
Henholdsvis MOBA og MMORPG16. Mine analytiske fund er således ikke dækkende
for alle computerspil, men for League of Legends og til dels den genre af spil, som
League of Legends repræsenterer.
Dette speciale har anskuet læringspotentialet i League of Legends fra et
dannelsesperspektiv, og League of Legends giver, som vist ovenfor, mulighed for at
forholde os til en lang række af problematikker. Mediets interaktivitet betyder, at vi
ikke blot teoretiserer forholdelsesmåder, men derimod at vi udøver de forskellige
forholdelsesmåder i praksis.
Det er her interessant at bemærke, at min analyse kun har behandlet den dannelse,
som findes i forbindelse med et enkelt spil. Alle de muligheder for forholdelse, jeg har
beskrevet, er dermed knyttet til dette ene spil. De fleste mennesker har dog et bredere
medieforbrug end blot et enkelt spil, og derfor må det antages, at det enkelte spils
forholdelsesmuligheder indgår i et samlet medieforbrug, som kan bestå af langt flere
spil, og for den sags skyld andre former for medier.
Jeg finder det interessant, at et enkelt computerspil kan skabe indeholde alle disse
muligheder for at forholde sig, og ser det, som en af computerspilsmediets store
styrker, at der gennem mediets kommunikationsmønstre forelægges individet
problemstillinger i så stor skala, en skala, som blot udvides til et langt større omfang,
hvis man medregner alle de andre spil, som indgår i mange menneskers
medieforbrug i vores samtid.

16

Forkortelse for massive multiplayer online roleplaying game.
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At forholde sig til konkurrence
Man bliver i League of Legends først og fremmest dannet til at være League of
Legends-spiller. Det betyder, at man forholder sig på en måde, som giver optimale
betingelser i spillet. Grunden til at dette er interessant er at der er mange aspekter af
League of Legends, som minder om vores virkelige verden.
Det kan svært betvivles, at vi på nuværende tidspunkt lever i et konkurrencesamfund,
som minder om den konkurrence, der findes i League of Legends. Der kan i hvert fald
tegnes en lighed med samfundets fokus på konkurrence. Man kan i spil som League
of Legends identificere en stærk konkurrencediskurs, hvor det handler om
performance, selvoptimering og sejr.
For at blive i spilterminologien gælder der altså nogle af de samme spilleregler i
virkelighedens verden og i spillenes verden. Rent kulturelt og institutionelt er der
dermed tale om en legitimering af konkurrencetænkningen, det værende i
uddannelsesmål, job eller i signalværdi. League of Legends deler tilbuddet om en
konkurrenceorienteret form for forholdelse.
Gees overførbarhedsprincip betyder, at spillets erfaringer og implikationer for
spillerens personlighed kan give spilleren bedre forudsætninger for at klare sig i
konkurrencesamfundet. Spilleren forholder sig altså til nogle af de samme
problematikker, når han/hun spiller, som han/hun kan møde i den virkelige verden.
Det kan diskuteres om vi i samfundet har gavn af disse måder at tænke på. Er der tale
om sund konkurrence eller påvirker spil, som League of Legends os i retning af en
patologisk dannelse, hvor vi får en forskruet opfattelse af konkurrence?
Spillet kan bidrage til at se andre nuancer af konkurrencebegrebet og medvirke til en
diskussion om, hvordan konkurrence skal forstås. Der er stor forskel på om spilleren
opnår en forståelse for konkurrence, som det at samarbejde mod et fælles mål, eller i
stedet ser konkurrence, som et nulsumsspil, hvor man skal være bedre end de andre.
Er konkurrence en ensom proces, hvor der står en person tilbage med sejren eller er
konkurrence en fællesskabsorienteret indsats for at løse en problemstilling? Spillets
miljø kan få spilleren til at stille disse spørgsmål og lignende spørgsmål, og dermed
reflektere over nogle af de systemiske mekanismer, som deles af den fysiske verden
og spillets verden.
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Vi skal lære at spille kritisk
Et sidste aspekt, som er vigtigt at komme forbi, er selve vores tilgang til spillet. Som
jeg har forsøgt at vise, kan spil, anskuet som dannelsesmiljøer, medføre at vi
engagerer os med dyb fokus. De kan åbne op for det sociale og bevæge os fremad, alt
imens, at de får os til at tænke over os selv og verden. Omvendt kan spillet også blive
til et sted, hvor man kan befinde sig i desperation, raseri, afsvækkelse fra det sociale
forhold eller man kan endda søge decideret udslettelse af det sociale forhold. Som jeg
har været inde på i specialet, så fordrer kommunikationen i dannelsesmiljøet, at vi
forholder os på de positive måder til spillet, men kommunikationen er ikke perfekt i
et spil, som League of Legends. Der er stadigvæk individer, som forholder sig
patologisk. Spørgsmålet er om dette problem kan løses inden for det specifikke
dannelsesmiljøs rammer. Først og fremmest kan man tage patologiske
forholdelsesmåder fra andre steder i livet med sig ind i spillet gennem
overførbarhedsprincippet. Eksempelvis, hvis man andre steder i livet oplever det
sociale, som uoverskueligt eller fjernt, eller hvis man i sit arbejde er bragt til kanten
af raseri. Det kan være en forklaring på hvorfor nogle spillere forholder sig
patologisk, men nok ikke den hele forklaring, i og med, at det også er muligt, at de
patologiske forholdelsesmåder kan opstå i selve miljøet. Derfor bliver et afgørende
spørgsmål, hvordan man sikrer, at det er den sunde dannelse, som finder sted i det
pågældende dannelsesmiljø. Herudover kan vores opfattelse af spillene også blive
afgørende for hvilke muligheder for forholdelse, som vi kan få øje på, når vi spiller
spillene.
Måske er vi nødt til at sætte fokus på at fremhæve selve det, at vi kan indgå i
dannelsesmiljøer, så vi inden vi interagerer med det enkelte dannelsesmiljø har
forholdt os til den kommende interaktion på en positiv måde. Det jeg taler om her, er
en slags kritisk forholdelsesmåde, som indbefatter, at vi kender til nogle af
faldgruberne ved at indtræde i et dannelsesmiljø og derfor tilgår det konkrete miljø
med en bestemt indstilling. Vi skal med andre ord lære at bruge spillene bedre. Det
svarer til, at vi går kritisk til at læse en bog, se en film eller observere et skuespil.
James Paul Gee beskæftiger sig også med nødvendigheden af at have en kritisk
tilgang til spillene. Det er, som han ser det, vigtigt at tilgå spillene med en vished om
at spillene udgør semiotiske systemer der er menneskelige kulturelle og historiske
kreationer, som er designet for at engagere og manipulere mennesker på bestemte
måder (Gee, 2003: 43). Det er altså en kæmpe fordel, hvis spilleren inden han/hun
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spiller spillet er bevidst om at spillet kan påvirke ham/hende. Denne kritiske
indstilling, siger Gee, skal komme gennem andre menneskers opfordringer (Gee,
2003: 46-47). Det kan derfor overvejes om det er etableringen af kritiske
forholdelsesmåder i forbindelse med computerspil, som er særligt vigtig at have
fokus på i undervisningsinstitutionerne.
Måske kunne sprog - og historiefagenes kildekritik eller retorikkens måde at lukke
ned for herskerteknikker være et forbillede for, hvordan vi går mere kritisk til
spillene? Disse felter har ligeledes kæmpet mod patologiske og ødelæggende trusler
mod ordenen i deres felter. Felterne har stadigvæk problemer, men de har dog
udviklet tilgange til at identificere og modstå det patologiske. Hvis det er alment
kendt at den måde, som en given spiller forholder sig på, er patologisk, kan det
måske føre til at spilleren lader være. Der er forskel på at opleve noget, som man ikke
helt forstår og på at opleve noget, som man har begreb for. Hvis spilleren
eksempelvis ved, at det han/hun oplever i spillet, er trodsighed, kan spilleren gribe
ud efter antitesen humor og vende sin kurs. Der er altså tale om, at spillerens
perception af spillet og dets muligheder for dannelse er forskellig alt efter, om man
har forholdt sig til spillet, som dannelsesmiljø forinden. Fremtidig forskning bør
undersøge mere dybdegående, hvordan vi kan sikre, at vi forholder os kritisk til
spillene således, at vi undgår at den forholdelse, som vi ender ud med, er patologisk.
På denne måde kan vi få mest muligt ud af spillene. Denne pointe omkring tilgangen
spil taler ind i den allerede eksisterende, men bredere diskurs om digital dannelse,
digitale kompetencer og i det hele taget, debatten om, hvordan vi bør forholde os til
de udfordringer, som medialiseringen medfører.
Ved at gøre opmærksom på, at dannelsesaspektet af læring er at finde i computerspil,
er det mit håb, at vi kan tilgå spillene mere positivt og optimistisk og også med troen
på, at vi, når vi forlader spillet har haft mulighed for at udvide vores personlighed og
verden i en positiv retning.
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Formidlingsartikel
Mine overvejelser i forbindelse med kommunikationen
Som en del af specialearbejdet er det et krav, at den studerende udfærdiger en
formidlingsartikel til et selvvalgt medie. Derfor skal den følgende del indbefatte en
kort redegørelse for de overvejelser, som har ført til den artikel, der findes til sidst i
dette afsnit.

Videnskab.dk, som medie
Jeg har valgt at arbejde ud fra ideen om, at min formidlingsartikel skal figurere på
mediet Videnskab.dk. Videnskab.dk er et onlinemedie, som betragter videnskab og
forskning som sit genstandsfelt. Om mediet skriver redaktionen blandt andet:
•

Videnskab.dk skal gennem god og kritisk videnskabsjournalistik præsentere
ny, aktuel, vigtig og/eller interessant dansk og international forskning

•

Videnskab.dk skal præsentere forskningsbaseret viden om aktuelle debatter og
sager i medier og samfund

•

Videnskab.dk skal have bredde, når det gælder fagområder og
videnskabsdiscipliner

Videnskab.dk har tidligere udgivet artikler om både computerspil og dannelse, og jeg
finder derfor, at mit speciales indhold ville kunne indtræde i den diskurs om
emnerne, som allerede finder sted på mediet.

Målgruppe
Mine overvejelser om målgruppen knytter sig til en opfattelse af læseren som en
vidensinteresseret og opsøgende læser, som gerne vil holde sig opdateret på nye
forskningsresultater. Det betyder, at jeg kan tillade mig at skrive indenfor en lidt
højere kompleksitet, og et lidt sværere sprog, end jeg ville kunne i et medie, som var
mindre nicheorienteret. Min artikel vil således gå til modtageren ved at appellere
mere til fornuft frem for følelser. Læseren af Videnskab.dk vil givetvis gerne
udfordres og nå frem til nye indsigter, når han/hun har læst en artikel fra webmediet.
Der skal dog stadigvæk tages hensyn til at læseren ikke nødvendigvis beskæftiger sig
med artiklens felt i sin hverdag, og derfor skal der være fokus på læserens forståelse.
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Forbehold ved case-arbejde
I en situation, hvor artiklen skulle udgives, ville jeg også have indhentet
kommentarer til specialet fra personer med interesse i samme felt. På den måde
kunne jeg have skabt mulighed for at inddrage disse personers perspektivering og
kritik af mit speciales indhold, som en del af artiklen.
Der skelnes i artiklen også mellem mig, som fiktiv journalist og mig som
”kandidatstuderende ved RUC”.
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Studie: Computerspil er fyldt med dannelse
Vi spilder ikke tiden, når vi spiller computer, der er nemlig mulighed for
dannelse i spillene. I spillene kan man blive klogere på sig selv, andre og
omverdenen, viser et nyt studie fra RUC.

Der er i øjeblikket mere end 8 millioner, som dagligt spiller onlinespillet League of
Legends, men lærer de noget? (Screenshot fra verdensmesterskabet i League of
Legends 2019).
Rasmus Krause Bidstrup
Skribent
o

2. september 2020

Når man spiller computer, er det ikke blot underholdning. Mens tasterne trykkes i
bund, og musen cirkulerer, kan man blive dannet. Spillerne har nemlig mulighed for
at danne personlighedstræk som blandt andet viljestyrke, hjælpsomhed og selvironi,
viser et nyt studie fra Roskilde Universitet.

Studiet sætter den leg og kommunikation, som foregår i spillene i forbindelse med
dannelse. Her analyseres det populære online spil League of Legends, som sætter
spillerne i situationer, hvor spillerne skal vælge blandt tusindvis af kombinationer
mellem strategier, spilkarakterer, holdkammerater og handlinger. Disse situationer
skaber ifølge studiet mulighed for, at spillerne kan arbejde med dømmekraft,
kreativitet og innovation.
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En anden vigtig faktor er, at det er svært at vinde spillet med mindre, man arbejder
sammen. Det kan få spillerne til at reflektere over, hvordan de arbejder sammen,
hvilket kan få dem til at udvikle innovative strategier og samarbejdsteknikker. Det at
spillerne har forholdt sig til samarbejde er noget, som ofte kan bruges andre steder i
livet.

Et nyt analytisk perspektiv på spil og læring
Studiet etablerer et analytisk perspektiv, hvor spillene forstås som unikke
dannelsesmiljøer. I miljøerne interagerer spillerne både med selve spillet og de andre
spillere. Interaktionerne medfører, at der opstår en hel række situationer og
problematikker, som indebærer, at spilleren får mulighed for at forholde sig til sig
selv, til andre og til verden.

Netop forholdelse er ifølge studiet et vigtigt ord. Det er nemlig forholdelse, som er
essensen af at være dannet. Dannelsesforståelsen låner studiet fra den danske ph.d.
i sociologi, Lars Geer Hammershøjs arbejde med at skabe en simplere og mere
anvendelig form af dannelsesbegrebet, et begreb med mange bud på, hvordan
dannelse skal forstås.

En anderledes forståelse af læring
Studiet fra RUC adskiller sig fra tidligere studier af spillenes læringspotentiale ved at
se bort fra en klassisk forståelse af læring, hvor man fokuserer på tilegnelsen af
viden som for eksempel geografi eller evner som at lave et regnestykke i matematik.
I stedet er studiets fokus på, hvordan spillerne kan bruge noget af det, de lærer i
spillene i andre dele af livet, som minder om situationerne fra spillene.
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På arbejdsmarkedet har man også fået øjnene op for, at computerspillere kan
overføre måder at forholde sig på til virkelighedens jobs. I en artikel fra 2019 satte
DR fokus på hvordan, man i Forsvaret oplever, at
piloter og flyveledere kan drage nytte af de måder at

Fakta

træffe beslutninger på, som de har med sig fra

League of Legends som
dannelsesmiljø

spillene.

I specialet eksemplificeres den nye
analytiske tilgang til computerspil på det

Ifølge studiet udvider det nye perspektiv vores

populære spil League of Legends. Her

forståelse af, hvad vi kan lære af spillene. Spillene

møder spillerne situationer, hvor de kan

sættes dermed i et mere positivt lys, når det kommer
til potentialet for læring.
Når forskningen er interesseret i, hvad man kan lære
af computerspil, så bør der også være fokus på, hvor

forholde sig til situationer, som
indbefatter konkurrence, at arbejde mod
et mål, fællesskab, selvrefleksion,
kreativitet, hjælpsomhed, dømmekraft
mm.

godt den dannelse, man kan få i spillene, passer
sammen spillernes liv uden for spillene, lyder det i studiet.

Når forholdelse bliver uhensigtsmæssig
Holdningerne til spillene er mange og indbefatter ofte en grad af skepsis og
bekymring. De måder som nogle af spillerne forholder sig på, kan ifølge studiet også
ende med at være uhensigtsmæssige. Det vil sige at spillerne i værste fald kan
skabe negative måder at forholde sig på i de sociale situationer, som de møder i
spillet.

Studiet peger dog på, at spillene ofte forsøger at få spillerne til at tilgå situationerne
på mere hensigtsmæssige måder, og refererer til spilforskerne Rune Nielsen og
Daniel Kardefeldt-Winther, som i tidligere studier har rejst tvivl om, hvorvidt
computerspil kan gøres til årsag for uhensigtsmæssige måder at forholde sig på, og
at grunden til, at man ser spillere, som fravælger det sociale måske lige såvel skal
findes uden for spillene.

Vi skal lære at spille kritisk
Studiet lægger vægt på, at vi bør beskæftige os mere med hvordan vi bruger det
relativt nye computerspilsmedie i takt med, at de mange computerspil bliver en stadig
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mere normal del af vores medieforbrug. Det konkluderes derfor i studiet, at der er
behov for at inddrage spillene mere i vores traditionelle undervisningssystem, så vi
kan tilgå spillene på en kritisk vis, der ruster os bedre til at udvikle os på positiv vis i
vores interaktioner med spillene.

Her kan du finde forskningsprojektet: Computerspil som en vej til dannelse

Kilder:
o
o

o

Computerspil som en vej til dannelse (Rasmus Krause Bidstrup)
Nielsen, RKL & Kardefelt-Winther, D 2018, Helping Parents Make Sense of Video
Game Addiction. I: C Ferguson (ed.), Video Game Influences on Aggression,
Cognition, and Attention. Springer, Cham. s. 59-69.
DR: Forsvaret søger og ansætter flere gamere
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