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Abstract 

This project set out to research the relation between collaboration and League of Legends. Our 

intention was to highlight possible positive aspects of computer games, with League of Legends 

as our case, to fight a general stigma, which focuses on the negatives. We did this by employing 

ethnographic methods in the form of qualitative interviews and focus group interviews, followed 

by analyzing the technology with the TRIN-model as framework. As a supplement to this, we 

included research from other authors whom have touched on the subject. We have found that 

learning and collaboration occurs in League of Legends and other computer games, and have 

discussed the practical benefits of this, especially in comparison to real life, and furthermore how 

League of Legends facilities these features. From this we can conclude, that due to the need for 

collaboration embedded in the game’s mechanics, the game thereby facilitates it and strengthens 

the players ability to collaborate. This is seen in how the collaboration is required to reach the 

player’s motivation, which is a playing state of mind or social status, and it thereby becomes a 

secondary motivation. Knowledge of collaboration becomes on par with knowledge of the game 

and its mechanics. However, we cannot draw a definitive conclusion as to whether this is 

translated to real life, but we postulate that this is possible, if not subconsciously. We cannot 

conclude whether the positive outweighs the negatives, as the same motivation which results in 

learning, may also results in issues with addiction given certain circumstances. 
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Indledning 

Problemfelt 

Der har længe hersket en antagelse om, at digitale teknologier, har en negativ effekt på ens 

fysiske og psykiske helbred. Dette ses i særdeleshed i forbindelse med overforbrug. Det er ikke 

uvant at høre, at man får “firkantede øjne”, hvis man har kigget på en skærm i længere tid, eller 

at alle ens skavanker er grundet ens telefon eller computer, som man “altid” bruger. I takt med at 

den digitale teknologi har udviklet sig gennem årene, ser man i samme forbindelse en stigende 

udvikling af digitale medier, såsom computerspil. Dette fører hertil at forbruget af disse digitale 

teknologier også stiger. Det viser sig at børn i Danmark nemlig bruger op til syv timer i 

gennemsnit i hverdagene foran en skærm (Grundtvig, 2012). Der er samtidig en stigende 

interesse og forbrug af computerspil blandt unge, og i særdeleshed online multiplayer spil, 

hvilket især giver sig til kende når man kigger på populariteten af E-sport i den nyere tid. Her 

følger også de negative konnotationer omkring brugen af digital teknologi og medier. I takt med 

at overforbruget er steget, kommer Espen Aarseth i “No Worries? Game Research in Denmark 

1984-2014” (2018) også omkring, at forbruget af de digitale medier har negative aspekter i form 

af vold. I en af hendes artikler uddybes det, at i de seneste årtier er problemstillingen vedrørende 

vold blevet et større diskutabelt emne. Det kommer i takt med begivenheder såsom Utøya-

tragedien, hvor der var tale om, at gerningsmanden skulle have fået aggressionsmotiver fra spillet 

World of Warcraft (Aarseth, 2018). Det er samtidig også bevist, at brugen af digitale teknologier 

og skærmen, der hører til, kan have en negativ effekt på børn og unges søvn (Peracchia et al, 

2018). Men kan spil faktisk have en positiv effekt? Ifølge forfattere som Carsten Jessen (2008) 

og William Bainbridge (2010), så kan spil faktisk føre til læring af forskellig art. 

Det er på baggrund af disse negative antagelser omkring digitale teknologier og computerspil, at 

der er opstået en fælles motivation for at undersøge hvordan disse negative syn på spil eventuelt 

har taget overhånd. Vi vil med udgangspunkt i spillet “League of Legends” undersøge hvordan 

brugen af computerspil muligt kan spille en rolle i udviklingen af samarbejdsevner. Er de 

negative syn velfortjente eller er der egentlig mere positivt end negativt? 
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Problemformulering 
Hvordan fungerer League of Legends i forhold til at udvikle kompetitive spilleres 

samarbejdsevner?  

Arbejdsspørgsmål: 

● Hvilken generel stigma er der omkring computerspil og hvordan er den opstået? 

 

● Hvordan kan spil generelt, både multiplayer og singleplayer, have positive og negative 

effekter på spilleren? 

 

● Hvilke elementer udgør en god samarbejdsevne, og hvordan udvikles disse? 

 

● Hvilke elementer i et multiplayerspil tilskynder og belønner samarbejde, og hvordan gør 

League of Legends brug af disse elementer? 

 

● Hvordan kan en eventuel korrelationen mellem samarbejde i online multiplayer spil og i 

den “virkelige verden” hos børn og unge undersøges? 

 

Begrebsafklaring 

LoL - League of Legends. Det populære MOBA-spil som projektet tager afsæt i. 

MOBA - Står for Multiplayer Online Battle Arena. Det er en spilgenre, som har sine 

kendemærker ved at to hold kæmper mod hinanden i forsøget på at ødelægge modstanderens 

base. 

MMORPG - Står for Massive Multiplayer Online Role Playing Game. En anden spilgenre, der 

er kendetegnet ved en stor spillerbase, som opgør befolkningen i en rollespilsverden. 

Mekanismer vs. Mekanikker - I denne rapport bruger vi ordet mekanismer, som direkte 

reference til TRIN-modellen, mens termet mekanikker dækker over spillets handlingsmuligheder 

for spilleren. 
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Cyberspace - Er et virtuelt rum, hvor mennesker og maskiner interagerer med hinanden.  

Samarbejdsevne - Det vi mener når vi skriver samarbejdsevne, er hvor god en person er til at 

indgå i et succesfuldt samarbejde med andre mennesker. Teorien griber dybere fat i hvad 

succesfuldt samarbejde indebærer, især i forbindelse med League of Legends. 

Mods - Fremmedord, modifikationer på spil. Omskriver koden i spillet. 

Add-ons - Programtilføjelser til spil. Tilføjer et program, der kører sammen med spillet i spillet.  

Semesterbinding 

Teknologiske systemer og artefakter: 

Projektet er forankret i bindingen teknologiske systemer og artefakter, da vi vil undersøge de 

elementer og egenskaber et online multiplayerspil kan indeholde, som er med til at facilitere 

samarbejde og dertil udviklingen af samarbejdsevner. Vi vil dykke ned i spillets mekanismer, 

som er med til at skabe muligheden for og nødvendigheden af samarbejde. Dette indebærer, at vi 

vil benytte os af TRIN-modellen fra TSA, for at kunne analysere og beskrive teknologien bag 

League of Legends. Formålet ved benyttelsen af TRIN-modellen, er blandt andet at få forståelse 

for League of Legends’ indre processer og mekanismer, der kan være med til at give os svar på 

dets egenskaber i relation til samarbejdsevner. 

 

Subjektivitet, teknologi og samfund: 

Vi har valgt at koble dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund til vores projekt. Vi 

undersøger direkte forholdet mellem subjektet (spilleren) og teknologien (computerspillet), i 

forhold til udvikling af kognitive og sociale evner. Vi gør hertil brug af læringsteorier i forhold 

til teknologi, som er forekommet under kurset, samt etnografiske metodiske tilgange, der er 

blevet præsenteret for os i kursusforløbet STS 1.  
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Hvad er League of Legends? 

League of Legends består primært af to forskellige dele. Selve spillet og dens brugergrænseflade, 

der understøtter spillet. Vi vil først snakke om selve spillet. League of Legends tilhører genren 

MOBA, som vi allerede har redegjort for. Det er gratis at spille, og er et “match”-baseret spil, hvor 

hver match eller spil oftest varer mellem 30 og 50 minutter. Spillets mål er at ødelægge 

modstanderens base, også kaldet deres Nexus, mens samtidig at beskytte sin egen. Den, der først 

ødelægger modstanderens Nexus vinder, og spillet afsluttes. Billedet nedenfor viser en Nexus. 

 

Spillet starter ved at man via. brugergrænsefladen finder et spil, ved enten alene eller sammen 

med venner, at søge efter et spil. Dette kan ses på nedenstående billede. 

  

Her starter man ud med at vælge hvilken slags spil man vil spille, enten fem mod fem 

(Summoner’s Rift), tre mod tre (Twisted Treeline) eller ARAM (All-Random-All-Mid). I vores 

gennemgang af LoL som platform vil vi fokusere på ”Summoner’s Rift”, hvilket betyder at det 

ikke er relevant at lave en gennemgang for de andre slags spil. 
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Summoner’s Rift er yderligere opdelt i to kategorier; Normal games (herunder ”Blind pick” og 

”Draft Pick”) og Ranked games (herunder ”Ranked Solo/Duo” og Ranked Flex”). Den 

hovedsagelige forskel på de to kategorier er, at Ranked games, som navnet hentyder til, er opdelt 

i et rangsystem, der er opdelt i ni dele, som hver er opdelt i yderligere fire. Systemet fungerer 

sådan, at man bliver rangeret alt efter hvor mange spil man har vundet eller tabt, så jo bedre man 

klarer sig, jo bedre modspillere bliver man sat imod og omvendt. Det er så spillerens ambition at 

komme i så høj rang som muligt, for at kunne vise sine evner. Normal Games er dermed primært 

til for at have det sjovt eller for at øve sig. Vi beholder derfor vores fokus på disse Ranked 

Games. 

De ni rangdele, som blev nævnt tidligere, lyder således (fra dårligst mod bedst) Iron, Bronze, 

Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master, Grandmaster og Challenger. Hver af disse niveauer, 

undtagen Challenger, er opdelt i fire Tiers, som f.eks. lyder: Iron I, Iron II, Iron III og Iron IV. 

De romerske tal bestemmer hvor du ligger inden for rangsystem, hvor et er det bedste og fire er 

det værste. For hvert spil man spiller, vinder eller mister man et givet antal LP (League Points). 

Hvis en spiller når 100LP er der mulighed for stige i rang igennem en Promotion serie. Her skal 

spilleren blot vinde enten to ud af tre spil, hvis spilleren forbliver i det samme Tier, (f.eks. Iron II 

til Iron I) eller tre ud af fem spil, hvis spilleren rykker fra den ene kategori til den næste (f.eks. 

Iron I til Bronze IV). 

Et spil startes, ved at man bliver placeret i ”Champ-select”, hvor man bliver placeret sammen 

med de resterende ni spillere og skal vælge hvilken Champion man vil spille, hvorefter spillet 

starter. Under Champ-select er der visse mekanismer, der er vigtige at bide mærke i, herunder 

Champions, Positions & Runes. 
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På billedet ovenfor ses Champion-select. Når man kommer ind i Champ-select lobbyen, bliver 

man tildelt en rolle også kaldt Position, herunder Top, Jungle, Mid, ADC eller Support. Top er 

den bane, der er øverst på kortet, Mid er den, som løber i midten, ADC og Support er samlet i den 

nederste bane mens Jungle ikke har en tildelt bane, men løber rundt mellem de andre og prøver at 

hjælpe. Dette kan alt ses på billedet nedenfor. 

 

En Champion er den karakter man spiller inde i spillet. Hver enkelt Champion har fire unikke 

egenskaber samt en passiv effekt, der med til at differentiere hver Champion fra hinanden, også 

kaldet deres kit. Hver Champion falder generelt inden for fire forskellige kits; Offensive, 
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Defensive, Disruptive og Supportive. Hvert Kit har hver deres fordele, som kan udnyttes af 

spilleren, eller ulemper som modstanderen kan drage fordel af. Offensive kits fokuserer på at 

skade modstanderen, Defensive kits fokuserer på at beskytte sig selv, Disruptive kits fokuserer på 

at immobilisere modstanderen, mens de Supportive kits har til fokus at komplimentere 

medspillerens Champions. Ud fra Position der er tildelt spilleren, er det dermed en fordel at 

vælge en Champion, som passer til netop den bane med henblik på det Kit den Champion har. 

Runes er en mekanik, som vælges i Champ-Select, der giver ekstra fordele inde i spillet i form af 

ekstra Stats, som er med til at gøre ens Champion bedre ud fra et bredt katalog af mulige 

kombinationer. Runes kan f.eks. være med til at gøre din Champion bedre tidligt i spillet, midt i 

spillet eller sent i spillet alt efter hvilken kombination du vælger. 

Selve spillet fungerer på den måde at de to hold, af fem spillere, kæmper mod hinanden for at 

vinde. Udover at skulle spille bedre end det andet hold, er der også andre faktorer, der spiller ind. 

Mens et spil er i gang, handler det om at samle guld sammen til at købe Items i butikken, som 

kan indtjenes ved at dræbe minions, modstanderen og Objectives (herunder Dragon, Turrets og 

Baron). Hver spiller har også en passiv indkomst. De Items man køber kan, på samme måde som 

Runes, tilføje ekstra Stats, som er med til at ens Champion skader mere, har mere liv mm. For 

hver af de forskellige Kits, som beskrevet tidligere, er der Items, der passer bedre til den spillestil 

end andre. Ydermere kan det ses på kortet (se billede 4), at der er mørke områder, det er områder 

hvor der ikke er Vision. Manglende Vision gør, at man ikke kan se modstanderens Champions. 

Det kan løses ved at købe Wards, der giver Vision for et mindre område i et givent tidsrum. Dette 

kan med fordel gøres for at få information omkring hvor ens modstandere er, så man kan 

forberede sig på et angreb eller en kamp. 

Med de mekanikker spillet indeholder, ligger League of Legends som platform op til, fra starten 

af, at udtænke strategi, udnytte samarbejdsevner og individuelle evner til at vinde en kamp.  
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Metode 

Indledning 

I dette afsnit vil vi klargøre for de værktøjer, vi vil bruge for at undersøge vores problemstilling - 

Interview og TRIN-modellen. I realiteten så defineres TRIN-modellen ikke som en metode, men 

vi har valgt at stille den op som et rammeværk for analyse. Dette er grunden til at den står i 

metodeafsnittet frem for teori. Metodedelen af denne rapport ligger i bund og grund til 

grundlaget for indsamlingen af empiri. Det er denne empiri, vores hovedempiri, som bruges til at 

undersøge og diskutere problemstillingen. 

Interviewmetoden 

Metode: 

Til dette afsnit vil vi beskrive og begrunde valget af de metoder, som er blevet brugt til at 

udarbejde opgaven. 

 

Kvalitativt interview: 

Til udarbejdelsen af dette projekt, har vi gjort os en del overvejelser omkring hvilke metoder vi 

vil bruge for at undersøge vores problemstilling. Den metode vi kom frem til, var den kvalitative 

metode, da den håndterer fordybelse i folks holdninger frem for at kvantificere dem. Vi ville 

udforske folks personlige holdninger og erfaringer i forhold til problemstillingen, frem for at 

modtage meningsmålinger, der ville komme uden dybere forklaring. 

 

For at forstå hvad det kvalitative interview er, hvilke fordele man kan drage ud af det og ikke 

mindst hvilke typer af interviews, der findes, benytter vi os blandt andet af Steinar Kvale og 

Svend Brinkmanns bog ”Interview” (2015). 

I processen om at forstå hvordan vi bedst muligt kunne skabe overblikket over vores 

problemstilling, var det relevant for os at afklare hvilken type af interview vi ville benytte os af. 

Vi gik med fokusgruppeinterviewet, som har til formål at få indsigt i informantens oplevelser og 

synspunkter. Samtidig med dette forekommer det relevant for problemstillingen at lave et 
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fokusgruppeinterview, da hele projektet omhandler samarbejde, så der vil være mere indsigt at 

finde i et hold, der spiller sammen frem for enkelte personer. 

 

Kvale og Brinkmanns forståelse af tematisering af en interviewundersøgelse har givet os et 

indblik i hvordan forarbejdet før interviewet skal se ud. Til dette nævner de tre hovedpunkter, 

som man skal overveje før man udfører et interview: Hvorfor, hvad og hvordan. 

Disse tre hovedpunkter har til hensigt at klargøre hvilket formål undersøgelsen har, hvordan og 

ved hjælp af hvilke redskaber interviewet skal udføres og til sidst handler det om hvilken 

forhåndsviden om emnet, som intervieweren skal tilegne sig. 

Tematisering af en interviewundersøgelse er en fordel at arbejde med for at kunne udarbejde en 

ordentlig interviewguide. 

 

Fokusgruppeinterview: 

Som nævnt før, er der flere former for kvalitative interviews. Vi har valgt at arbejde med 

fokusgruppeinterviewet, og til dette vil vi blandt andet benytte os af Bente Halkiers bog 

”Fokusgrupper” (2002). I dette metodeafsnit benyttes der kun “fokusgrupper” (2002) af Halkier, 

derfor refererer vi kort ved blot at nævne Halkier i den givne sammenhæng.  

Beskrivelsen af en fokusgruppe kommer til udtryk således: ”En fokusgruppe er en særlig form 

for interview, hvor en gruppe mennesker er samlet af forskere eller studerende for at diskutere et 

bestemt emne”. Formålet med at diskutere et bestemt emne i denne interviewform er, at 

producere fokusgruppedata, som senere hen benyttes til at kigge på de analytiske formål, blandt 

andet mønstre af betydninger i det informanterne beretter. 

Inden selve fokusgruppeinterviewet indledes, er det vigtigt at vide, hvem man skal rekruttere, og 

hvem man ikke skal rekruttere til sit interview. Først skal man afklare med sig selv, om gruppen 

skal være segmenteret. Altså skal deltagerne være ens på f.eks uddannelsesniveau, er det vigtigt 

at spørge folk om hvilken uddannelse de har. 

En anden vigtig ting Halkier nævner er, at når man har fundet sin gruppe, skal man tage højde 

for, at man vælger personer man ikke kender: ”Det kan være svært at interviewe folk, man 

kender. Når man har en personlig relation til nogen, så er der store dele af kommunikationen 

som er underforstået”. Man skal dog ikke afskære sig fra sit eget sociale netværk. Man kan her 
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drage fordel af sit eget netværk, ved at bede nogen derfra om at finde informanter fra deres 

sociale netværk. Specifikt i vores tilfælde har vi valgt at rekruttere et E-sport hold, som spiller for 

en kompetitiv forening. Det gjorde vi ved at benytte os af vores sociale netværk, hvori vi var 

medlem af en gruppe på Facebook, her hjalp en koordinator for foreningen os med at finde et 

passende hold til undersøgelsen. Det var vigtigt, at vi fandt nogen, som vi ikke havde en 

personlig relation til, da det som Halkier nævner, kunne give underforståede svar. I forhold til om 

vores gruppe skulle være segmenteret eller ej, var det vigtigt i vores tilfælde, at alle medlemmer 

var rangeret på samme niveau i spillets rangsystem, derfor bad vi holdets koordinator om at finde 

et hold, som er nogenlunde samme rang.  

Når man har fundet ud af hvem man gerne vil have i sin fokusgruppe, er det næste step at afgøre 

størrelsen på gruppen. Anbefalingen af størrelse i fokusgrupper varierer meget, men generelt set 

anbefales det at holde sig til antallet 6-12. Dog nævner Halkier, at det vigtigste er, at man vælger 

størrelsen ud fra hvad der passer bedst til emnet, til deltagerne og til den form for interaktion man 

er særligt interesseret i. Det var oplagt for os at benytte os af seks informanter, da de udgør et 

LoL hold med en træner.  

Når der er snakke om vurderingen af fordele og ulemper ved at benytte sig af fokusgrupper, er 

det vigtigt først at afklare hvad projektets formål er. Dog findes der stadig nogle generelle fordele 

og ulemper, ved brugen af fokusgrupper, som er relevante at afdække 

En ulempe ved at benytte sig af denne fokusgruppe er, at de enkelte individer i interviewet ikke 

kan nå at dele data om deres livsverden. Denne forklaring er helt konkret metodisk. Den enkelte 

deltager får nemlig sagt meget mindre i et fokusgruppeinterview, end hvis deltageren var i et 

individuelt interview, på denne måde har forskeren mulighed for at spørge ind til individets 

enkelte forståelser og erfaringer, hvor forskeren ikke har samme mulighed for dette i 

fokusgruppeinterviewet. Halkier kommer dog ind på, at fokusgrupper derimod er gode til at 

producere data om bestemte sociale gruppers interaktioner, normer samt deres fortolkninger. 

Dette kommer af, at deltageren i interviewet har tendens til at sammenligne hinandens erfaringer 

og forståelser i gruppeprocesserne, som gør at man, som forsker, nemmere kan producere viden 

om blandt andet de sociale praksisser. Fordelen vælger vi at veje op mod ulemperne, da det 

primære formål for os, er at producere kvalitative data, som fortæller os om informanternes 

erfaringer og direkte holdninger til vores undersøgelsesområde. Dette føler vi at de har bedst 

mulighed for som hold, da de så kan dele og sammenligne hinandens erfaringer og forståelser.  
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Som nævnt før i dette kapitel, har Kvale og Brinkmanns (2015) forståelse for tematisering af en 

interviewundersøgelse givet os indblik i hvordan vi man arbejder med en interviewguide. 

Halkiers ”fokusgrupper” (2002) kan med fordel inddrages til at udarbejde en interviewguide, ved 

at kunne forstå hvilke slags spørgsmål man skal benytte sig af i sin interviewguide til et 

fokusgruppeinterview. 

”Valget af indholdet i den konkrete spørgeguide skal selvfølgelig være et udtryk for projektets 

erkendelsesinteresser”. Vigtigheden af at man vælger spørgsmål, som tager afsæt i projektets 

interesser, fører til at fokusgruppen kan producere relevant viden for projektet. Derudover er det 

vigtigt at vide hvordan man strukturerer sit interview. Helt optimalt ville det være fornuftigt at 

starte ud med en kort og åben spørgeguide, med få beskrivende og indledende spørgsmål, som 

lægger op til at informanterne deler lidt ud af deres personlige erfaringer. En af styrkerne ved 

netop dette valg er, at det giver interviewet en meget åben og løs start, som kan være med til at 

løsne informanterne op. Et eksempel på dette i vores interview er, når vi spørger informanterne 

om hvor længe de har spillet og hvordan deres nuværende forhold til spillet er. Dette valgte vi at 

gøre, for at give informanterne en åben start, hvor de har mulighed for at løsne lidt op.  Dernæst 

vil de mere specifikke spørgsmål og hovedspørgsmål komme frem, som sikrer at man får dækket 

de nødvendige emner, der ønskes at komme omkring. Selvom de opfølgende spørgsmål ikke er 

en del af interviewguiden, da man ikke kan forberede sig på dem, er det vigtigt at gøre plads til 

dem i sin interviewguide. De opfølgende spørgsmål sikrer nemlig høj kvalitet af de svar som 

informanterne giver. 

Afslutningsvis vil vi komme ind på de virtuelle fokusgrupper, som er særligt relevant for dette 

projekt. 

Når man foretager et kvalitativt interview, er lokaliseringen af selve interviewet også noget man 

bør overveje. For dette projekt har lokaliseringen ikke relevans, i det der arbejdes med en virtuel 

fokusgruppe, som finder sted i et cyberspace. 

Denne metode, online interviews, er inde under betegnelsen digital etnografi, som dækker over 

etnografiske metoder til indsamling af kvalitative data digitalt. 

Halkier argumenterer for, at en masse af de ovennævnte overvejelser man gør sig inden et fysisk 

interview, også skal overvejes inden man udfører et virtuelt interview. Dog er der også andre 

overvejelser man skal tage i betragtning, såsom hvorfor udfører vi interviewet virtuelt og ikke 

fysisk?  En af de vigtigste overvejelser er, om emnet for fokusgruppen og dens deltagere passer 
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til cyberspace. Eller som Halkier selv siger: ”Vil internettet kunne fungere som et socialt 

genkendeligt rum for at diskutere emnet?”.  

Det er altså tydeligt, at ønsker man at undersøge bestemte erfaringer hos digitale brugere, som 

blandt andet benytter sig af bestemte websider, spil eller bare digital teknologi i det hele taget, så 

er et virtuelt interview et fornuftigt værktøj at benytte sig af. 

Vi valgte at benytte os af dette virtuelle interview som Halkier nævner. Det besluttede vi os for at 

gøre, da vi føler, at vi drager mest fordel ved deres svar, ved at holde dem i deres sociale 

genkendelige rum, for vores undersøgelsesområde. Altså at vores informanter føler sig tilpas i de 

omgivelser de befinder sig i, som så foregik inde i et chat-rum (Discord) hvor de normalt 

befinder sig når de spiller. Grunden til at vi valgte at holde os fra et fysisk interview var, at vi var 

bange for at hvis vi fjernede informanterne fra deres sociale genkendelig rum, så ville de ikke 

have samme mulighed for at dele deres synspunkter og erfaringer på samme måde, som hvis det 

var i et virtuelt rum hvor de lige havde spillet. 

 

En anden overvejelser man skal gøre sig inden interviewet, er hvorvidt man vil køre et synkront 

eller et asynkront fokusgruppeinterview. Skal interviewet foregå synkront, kræver det at man 

benytter sig af en chat-funktion. Fordelen ved at benytte sig af det synkrone er, at man ved hjælp 

af diverse chat-funktioner kommer tættest på de sociale interaktionsformer som man også finder i 

en fysisk fokusgruppe. Foretog man et asynkront fokusgruppeforløb, ville den sociale interaktion 

i interviewet miste sin spontanitet, da deltagerne ville kunne sidde for sig selv og overveje deres 

svar i længere perioder, for derefter at formulere dem skriftligt. Det kan også miste diverse 

diskursive udtryk og reaktioner som de forskellige deltagere kan have på hinanden. 

Til slut kan det siges, at hvis den sociale interaktion på internettet passer til projektets interesser, 

så fungerer den virtuelle fokusgruppe som et godt værktøj - især for grupper, der har besvær ved 

at samle sig fysisk. 

 

Udover at udføre interview, vil vi kigge på League of Legends som teknologi, og se hvorvidt 

spillet rent teknologisk måske faciliterer samarbejde og læring. Her gør vi brug af TRIN-

modellen. 
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TRIN-modellen 
I dette afsnit vil vi komme ind på TRIN-modellen og hvordan vi vil benytte os af den i denne 

rapport. 

Indledningsvis vil vi starte med at redegøre for selve modellen. 

TRIN-modellen er en model, der er blevet udarbejdet af Niels Jørgensen (Jørgensen, 2018) og 

som vi er blevet introduceret for i basiskurset teknologiske systemer og artefakter (TSA). TRIN-

modellen dækker over navnet Teknologi og radikalt og inkrementelt design i netværk, og 

modellen indeholder seks niveauer, der er fordelt på et taksonomisk niveau. TRIN-modellen 

benyttes til at analysere en bestemt teknologis mulighed for implementering. Dette gør den ved at 

benytte sig af de seks trin, som henholdsvis kommer igennem de redegørende punkter til de mere 

diskuterende punkter af teknologien. De seks trin er ifølge Jørgensen (2018) defineret således: 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

-          Identifikation og analyse af en teknologis indre mekanismer og processer 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

-          Identifikation og analyse af teknologiens artefakter 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

-          Identifikation og analyse af en teknologis utilsigtede effekter 

Trin 4: Teknologiske systemer 

-          Analyse af sammenhænge i større teknologisystemer 

Trin 5: Modeller af teknologier 

-          Opstille en model af en teknologi 

Trin 6: Teknologier som innovation 

-          Analyse af drivkræfter og barrierer for udbredelse af innovationen 

 

Vi benytter os af TRIN-modellen i denne opgave til at analysere vores specifikke case, League of 

Legends, med henblik på at forstå hvordan League of Legends som teknologi fungerer, og hvilke 

drivkræfter der er bag spillet som teknologi, som fører til relationen mellem spillet og 

samarbejdsevner. Det skal her pointeres, at TRIN-modellen ikke er en konkret metode, ligesom 

det kvalitative interview, men blot skal forstås som et analytisk rammeværk for en 

teknologianalyse.  
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Refleksioner over metode 

I takt med at vi valgte at udføre et digitalt fokusgruppeinterview, med formålet at udspørge 

informanterne i deres sociale genkendelige rum, havde vi også planer om at observere dem i 

deres omgang med League of Legends. Dette blev grundet planlægningsmæssige årsager ikke 

udført. Det kunne have givet os et bedre perspektiv i forhold til vores interview, da vi nok kunne 

have opsamlet mere konkrete informationer, ved at referere til observationen i spørgsmålene. 

Udover dette, så er trin fem i TRIN-modellen fravalgt eftersom vi ikke anser det trin som 

værende væsentlig for vores undersøgelsesområde. Vores valg tager afsæt i, at det at lave en 

model ikke er relevant for at samle viden eller beskrive League of Legends som teknologis evne 

til at fremme læring.  
  



   

Gruppenr.: S1924791264   BP2     d. 27/5/2019 

 Hussein, Mads og Niklas   RUC 2019    HumTek-B 

 

 
          19  

Teori 

Indledning 

I dette afsnit vil vi kigge på nogle af de negative effekter i forbindelse med brugen af computere 

og computerspil, som er blevet bevist. Dertil vil vi kigge på computerens positive egenskaber 

inden for samarbejde og læring.  

Negativer 

Ofte hører vi diverse forskere udtale sig omkring negativer ved computerspil og især negativer 

ved overforbrug, samt at afhængighed af disse spil ofte er en bekymring blandt mange 

mennesker, specielt forældre. Dette er dog ikke en ny stigmatisering, men stammer helt tilbage 

fra arkademaskinernes udbrud og de første computerspil. I dette afsnit ønsker vi at belyse de 

negative aspekter, ved computerspil, både de psykiske, men også de fysiske elementer, som 

bliver påvirket ved brugen af tid bag skærmen. 

Afhængighed af computerspil 

I arbejdet med projektet omkring online multiplayer spil og læring ønsker vi at belyse de positive 

aspekter, som kan drages fra den online spilgenre. Dog bliver vi nødt til at kigge på hvilke 

negative aspekter genren har i anerkendelse af, at genren ikke kun medbringer positive aspekter. 

Her er det både de fysiske og psykiske aspekter vi ønsker at sætte i fokus. ”Videogame 

addiction” er et af de emner, der har været diskuteret i længst tid når man kigger på de negative 

aspekter som spilgenren medbringer. Denne afhængighed er blevet diskuteret i forhold til de 

komponenter som en normal afhængighed vil frembringe. Grüsser et al (2006) skriver: 

“While there are positive effects of computer games with regard to clinical and educational 

issues, excessive gaming (“videogame addiction”) has been discussed in relation to the core 

components of addiction, e.g., salience or craving, mood modification or increasing game 

playing activities.” 
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Her er det vigtigt at forstå de negative aspekter i detaljer for at have en fuld forståelse for hvilke 

negative konsekvenser online- og computerspil afhængighed kan have. Ydermere er der også en 

væsentlig diskussion, der omhandler hvorvidt computerspil, specielt ”First-Person-Shooter”-spil, 

frembringer aggressive tendenser, især blandt teenagers. Her påpeger mange den stigende 

mængde af skoleskyderier i USA som bevis for dette. Dog er dette en teori, der er blevet 

afkræftet mange gange, eftersom der ikke er blevet fundet en sammenhæng mellem (voldelige) 

computerspil og aggressive handlinger i den virkelige verden (K. Przybylski & Weinstein, 2019). 

Eftersom der ikke er nogle umiddelbare tegn på sammenhængen mellem computerspil og 

voldelige tendenser i den virkelige verden, vil det ikke give mening at fokusere på i forhold til 

negative konsekvenser af online gaming.  

Flere faktorer spiller ind i den måde computerspil er skruet sammen på, hvilket betyder at der er 

flere faktorer, som kan risikere med at ende ud i negativer ved computerspil som platform. Estrid 

Sörensen beskriver at computerspil, som platform, ikke danner grundlag for at være nervøs for 

negative bivirkninger – de fungerer, på et basalt plan, præcis som ethvert andet brætspil, bog 

eller anden aktivitet som en form for underholdning (Soerensen, 2018). Her kan der 

argumenteres for, at enhver aktivitet vil have negativer ved sig, om det omhandler at man går 

glip af noget andet mens man er aktiv, at der bliver brug for meget tid på den givne aktivitet eller 

at man ikke får nok motion (dette gælder dog ikke for aktive underholdningsmidler såsom sport).  

Dog er der visse faktorer, som adskiller computerspil fra de andre førnævnte aktiviteter. Mens de 

fleste andre aktiviteter er faste, er computerspil udviklet på sådan en måde hvor der ofte kommer 

nye mål man skal klare, nye updates, nye ting, handlinger og æstetiske opgraderinger. Sörensen 

skriver at disse forskelle kan deles op i tre aspekter: 

”Legal Computer Game Concerns” 

”Legal Concerns” omhandler de diverse forhold, som tages for at undgå negativer, herunder 

diverse lovkrav, der er aktive for at beskytte især børn. Eftersom at børn i mange lande, herunder 

f.eks. Danmark, Tyskland mm, har en rettighed til en personlig udvikling, er det dermed 

lovpligtigt, at et givent land skal være opmærksom på børns forbrug af tid foran computeren, da 

nogle computerspil kan ses som værende hindrende for børns personlige udvikling. Ydermere 

har forældre en grundlæggende ret til at oplære deres egne børn. Eftersom at nogle spil 
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modstrider de enkelte forældres syn på hvordan barnet skal opdrages, betyder det at både staten 

og forældrene er med til at sikre at børn ikke har adgang til alle givne spiltitler på markedet. Til 

sidst kan det nævnes, at spiludviklere har samme ret til ytringsfrihed som alle andre, hvilket i 

sidste ende betyder at de har rettigheder til at skabe præcis det produkt de har lyst til, hvilket 

åbenlyst modstrider de to førnævnte rettigheder. Det er ikke love eller rettigheder, der er dannet 

ud fra computerspil, men det er love, som stammer fra langt før computerspil eller computeren 

var under udvikling. Det er med til at hindre spil i at ramme visse kriterier i deres design, som er 

med til at promovere afhængighed af disse og dermed hindring af den personlige udvikling.  

”Family Computer Game Concerns” 

Dette skal ikke nødvendigvis forstås som hvordan computeren skaber negativer i familien, men 

nærmere hvor meget og i hvilken forstand computerspil fylder i unges hverdag. Forældre deler 

sjældent de unges interesse for computerspillene, dog er der en sammenhæng mellem 

forældrenes bekymring for spil, som bærer præg på de unges forbrug. Omvendt ses det, at hvis 

forældre ikke udviser nogen form for bekymring for disse computerspil og børnenes vaner foran 

computeren, så mangler de unge ofte nogen form for bekymring, hvilket ofte resulterer i en 

afhængighed af en vis grad. Her er det specielt tiden foran skærmen, som vækker stor bekymring 

for Pål Aarsand, professor med fokus på børns brug af den digitale teknologi (Sørensen, 2018). 

Han mener, at der er en sammenhæng mellem forholdet af tid, der bliver brugt foran skærmen og 

tid, som bliver brugt på andre aktiviteter og den måde unge mennesker snakker sammen og til 

hinanden på. Aarsands undersøgelser viser yderligere at der selv blandt unge er opstået en 

bekymring for formål kontra nydelse, kompetence og kontrol.  

I større grad end tidligere, fylder computerspil mere og mere i hverdagen og i en yngre og yngre 

alder. De selvsamme forældre, som tidligere blev beskrevet til ikke at vise nogen form for 

bekymring for computerspils påvirkning af børn og unge, bruger nu IPads til at underholde deres 

spædbørn. Disse børn ender med at få et usundt forhold til ikke bare computerspil, men 

teknologi, fra en meget tidlig alder, hvilket er noget, som for fremtiden bør være meget fokus på 

for at det ikke tager overhånd.  
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”Scientific Computer Game Concerns” 

De videnskabelige bekymringer ligger indenfor de psykologiske rammer. Her er den største 

debat hvorvidt voldelige computerspil frembringer voldelige tendenser i børn. Det er gennem 

diverse undersøgelser blevet bevist at der ikke er en sammenhæng, men det er stadig et emne, der 

bliver diskuteret af mange (K. Przybylski & Weinstein, 2019). Dog er dette ikke de eneste 

psykologiske faktorer, der spiller ind og påvirker børn og unge, mens de bruger tiden foran 

computeren. Selvom der tidligere blev nævnt at staten i flere lande bestemmer hvilke spil, der er 

tilladte på grundlag af nogle love og krav for at sikre børn og unges frie personlige udvikling, er 

der stadig visse aspekter af især MOBA-spil (herunder League of Legends), som kan udvikle 

negative tendenser. Dette omhandler ofte progressionssystemer, et rangsystem eller noget i den 

stil, hvor den enkelte spiller kan sammenligne sig med andre online. Det skaber en lyst til at blive 

bedre, hvilket ultimativt i sidste ende kan ende ud i en form for afhængighed, hvor der bliver 

brugt flere og flere timer foran skærmen i et forsøg på at blive den bedste. Ydermere er der 

mange firmaer, der begynder at bruge microtransactions i spillet for kosmetiske ændringer, loot-

boxes samt spillets egen valuta (Agarwal, 2019). Det ses specielt i ”Free-to-play” spil, der 

rammer en større målgruppe, som dermed er en større mulighed for firmaet til at tjene penge, og 

dermed er det en større risiko, for det enkelte individ, at bruge penge for at kunne følge med de 

andre, der spiller spillet. På den måde udvikler programmører og firmaer aspekter i deres spil, 

som for langt de fleste, ikke vil skabe nogle implikationer, men for nogle vil skabe negativer, der 

er med til at påvirke den givne person i hverdagen og hindre dem. For at vende tilbage til Grüsser 

et al (2006) ses det ud fra deres undersøgelser, at ca. 12% af de lidt over 7000 deltagere udviste 

enkelte eller flere tegn på online afhængighed. Det er en stor procentdel og yderligere 

undersøgelser viser, at dem der udviste afhængighed i en vis grad, var personer, som i forvejen 

var mere modtagelige overfor udefrakommende påvirkninger. Dette er ikke nødvendigvis bundet 

til computerspil som platform, da dette også ville kunne udløses af andre faktorer senere i livet 

(herunder, lotto, brætspil (specielt inden for rollespil) og sport). Det betyder ikke at man skal 

ignorere at nogle unge, i stigende grad, bliver ramt af negativer – men at dette bør være et fokus 

både for forældrenes side og de generelle omgivelser, men også fra staten i forhold til lov 

reglementer. 
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Nu hvor vi har kigget på de negative aspekter af computere og computerspil, vil vi kigge på de 

mulige positive effekter heraf. Da projektet omhandler samarbejde og samarbejdsevner i 

forbindelse med brugen af Online Multiplayer spil, vil vi først kigge på Computer Supported 

Collaborative Learning, også kendt som CSCL, for at udforske computerens evne til at facilitere 

samarbejde og dertil læring.  

Computer Supported Collaborative Learning 

Kollaboration og Computeren 

Når man arbejder med at analysere kollaborativt arbejde, tager man det udgangspunkt, at 

participanterne arbejder ud fra deres fælles forståelse af arbejdet. Roschelle et al (1994) skriver: 

 

“Mutual Intelligibility is the result of local, interactional work of the participants. 

Conversants establish shared meaning via the construction and accumulation of a 

common ground, a body of shared knowledge”.  

 

Mutual Intelligibility er letheden ved den fælles forståelse. Hvor let der i fællesskab skabes 

forståelse uden nogen speciel indsats eller tidligere kendskab. Denne lethed ved at forstå er det, 

der er med til at skabe fælles forståelse. 

Kollaborativt problemløsningsarbejde har to sammenbundne elementer, som bliver nødt til at 

være til stede samtidig: at løse problemet sammen og opbyggelsen af det, der bliver kaldt et 

“Joint Problem Space” (JPS). Samtaler mellem participanter i problemløsnings arbejde hjælper 

til at opbygge og vedligeholde JPS. Roschelle et al (1994) definerer JPS således: 

 

“The Joint Problem Space is a pragmatic, rather than an ideal structure. The overlap of 

meaning in the collaborator’s common conception of the problem is not necessarily 

complete or absolutely certain. Rather this overlap is sufficient to gradually accumulate 

shared concepts and allow convergence on certainty of meaning. Thus to build a Joint 

Problem Space, collaborators must have ways of: 

● introducing and accepting knowledge into the Joint Problem Space 

● monitoring on-going activity for evidence of divergences in meaning 
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● repairing divergences that impede the progress of the collaboration 

“ 

Der er flere forskellige former for diskurser, som samarbejdspartnere bruger i deres kollaborative 

arbejde, der er med til at styrke denne mutual intelligibility. Dette er også vigtigt for analysen af 

kollaboration. Disse diskurs-elementer lyder således: 

“Categories of discourse events in analysis of collaboration: 

1. Turn-Taking 

Contributes to various aspects of joint problem solving activities 

2. Socially Distributed Productions 

Means for introducing and accepting problem solving knowledge into the Joint 

Problem Space 

3. Repairs 

Offer a means to rectify divergent interpretations 

4. Narrations 

Enables students to monitor each other’s interpretations 

5. Language and Action 

Important for introducing, monitoring and repairing knowledge in the Joint 

Problem Space” 

(Roschelle et al, 1994) 

Turn-taking 

Kommunikation mellem mennesker følger en form for “turtagning”. Hver person har en tur at 

tage i diskursen, som er bygget op omkring specifikke diskurselementer såsom spørgsmål, 

uenigheder mm. Indholdet, strukturen og “flowet” af disse ture, bestemmer hvorvidt og godt 

samarbejdspartnerne involveret forstår hinanden. Strukturen er samtidig med til at påvise 

hvorvidt menneskene deler en fælles forståelse af selve problemet, og hvor godt viden bliver 

produceret i dette fællesskab. Hvis skiftet mellem de forskellige personers ture er friktionsfrie, og 

bygger oven på hinanden, ses det at der er en succesfuld kollaboration mellem deltagerne. 

Udover dette ses der også i perioder af det kollaborative arbejde, at deltagere trækker sig fra 

samtalen. Dette hænder når en deltager har nogle ideer, som ikke er fuldt formuleret eller 

overvejet på egen vis, og deltageren venter derfor med at dele det med de andre i det 
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kollaborative arbejde. I et succesfuldt kollaborativt arbejde ses der, efter disse stille perioder, et 

boom af interaktion mellem deltagerne. 

 

Socially Distributed Productions 

En form for tur-tagning struktur, som er særligt effektiv til at producere viden i fællesskab, 

involverer en “fælles færdiggørelse” af viden. En participant i fællesskabet bruger sin tur på at 

starte en sætning eller ide, og så er der en anden, der bruger sin tur til at færdiggøre den. Dermed 

har de begge været med til at skabe det endelige produkt, netop den viden. Det er ofte hvad der 

bliver kaldt “IF-THEN” sætninger, der gør sig gældende i denne struktur. Produktionen af viden 

bliver opdelt socialt, deraf navnet “socially distributed productions”. Denne struktur er især 

effektiv, fordi den opdeler viden skabelsen i problemorienteret kollaborativt arbejde over flere 

ture, som fører til en mere alsidig involvering af mål og handlinger. 

 

Repairs 

Ligesom der kan opstå perioder med “stilhed”, som nævnt tidligere, kan der opstå perioder med 

konflikter, der kan forekomme i form af uenigheder og misforståelser. Stræben efter at få afklaret 

misforståelser og uenigheder, for fortsat at opretholde den fælles forståelse for problemet, er det 

man kalder “repairs”. Det er den måde deltagerne i arbejdet løser problemer, der kan være 

opstået i forhold til udtalelse, hørelse og forståelse af dialogen, der er i gang. “Repairs” er en 

hovedsagelig del af opretholdelsen af den fælles forståelse for problemet. Hvis man ikke får 

udført succesfulde “repairs” i situationer med konflikt, kan det være skadeligt for den fælles 

forståelse, og dermed sker det ofte at problemet bliver efterladt. 

 

Narrations 

“Narrations” er en verbal strategi, som gør det muligt for deltagerne i det kollaborative arbejde at 

holde øje med de andre deltageres handlinger og fortolkninger af problemet. Det kan være svært i 

et kollaborativt arbejde at forstå handlingerne de andre deltagere udfører. Narration er her med 

til at fremvise de intentioner deltageren har bag sin handling, og derved fremkommer eventuelle 
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forskelligheder i deres fælles forståelse af arbejdet. Det kan også være med til at signalere til de 

andre deltagere, at en handling ikke nødvendigvis er direkte forbundet med deres fælles mål, men 

er mere eksplorativ, f.eks. hvis der bliver sagt: “Jeg vil bare lige se hvad der sker, hvis jeg gør 

dette” eller lignende.   

 

Language and Action 

Deltagerne i det kollaborative arbejde er dog ikke fuldkommen nødsaget til at bruge sprog for at 

vedligeholde deres fælles forståelse. Computerens rolle i kollaborativt arbejde kan nemlig 

forekomme som instrumentet, der faciliterer handlinger. Disse handlinger kan forekomme som 

accept og præsentation. Man accepterer en af de andre deltageres udtalelser ved at udføre 

tilsvarende handlinger ud fra deres udtalelse, som er med til at bekræfte en fælles forståelse. Du 

siger det her, jeg gør dette, er vi enige? Handlinger kan også være præsentationer af nye ideer. 

Man deler ikke ideen ved at formulere den, men ved at vise den. Hvis den “fysiske” 

repræsentation af ideen bliver forstået og formuleret af de andre deltagere i arbejdet, så er der 

igen en bekræftelse af deres fælles forståelse. 

 

Computerens rolle 

Computerens rolle set i kollaborativ læring, kan ses på tre forskellige måder: 

1. Data-samlende redskab 

2. Som læreren 

3. Som mediet for samarbejde 

Den mest “tilfredsstillende” af de tre eksempler, er den tredje. Netop at computeren er mediet 

eller redskabet til at arbejde sammen med andre. Dette kan gøres enten ved at det kollaborative 

arbejde ligger på computeren, eller ved at computeren bruges til at skabe kommunikation mellem 

samarbejdspartnerne (Bannon, 1994). Denne bog om CSCL blev skrevet tilbage i 1994, dengang 

hvor internettet ikke var så udviklet som det er i dag. Derfor er disse to førnævnte elementer 

ment som værende adskilt. Vi vælger at samle de to, da det i dag er mere end muligt at gøre 

begge samtidig. Computeren kan dermed både være mediet hvorpå det kollaborative arbejde 

befinder sig, samt at være mediet til kommunikation mellem samarbejdspartnere på samme tid. 
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Denne kommunikation, som er blevet nævnt, er selvfølgelig mellem parter, der er adskilt 

geografisk. Der er forskellige meninger omkring effektiviteten af computeren til brug i 

kollaborativt arbejde. Dette er primært grundet de forskelligheder, som forekommer i de 

undersøgelser, der er blevet lavet. 

 

Nu hvor vi har kigget på computerens egenskab til at facilitere kollaborativt arbejde og læring, 

vil vi kigge på hvordan spil i sig selv kan have en lærende karakteristika. Her bliver computerens 

rolle, som medie for kollaborativt arbejde, sat i andet perspektiv, hvor der er mere fokus på de 

læringsprocesser hos de individuelle brugere, den kan være med til at fremskynde. Hertil er 

udbyttet af læringsprocesserne ikke nødvendigvis af faglig karakter, som de var i CSCL. Det er 

mere om hvordan man lærer i praksis, frem for hvordan man samarbejder og hvad man lærer. 

 

Spil og Læring 
Der har længe været interesse for spils egenskaber i forhold til læring på forskellige måder, især 

inden for pædagogiske sammenhænge. Det er især brugen og udviklingen af læringsspil, som 

skal være tillæg til den normale undervisning i løbet af en normal uddannelse, der har skabt stor 

interesse. Men kan spil virkelig føre til læring? I kapitlet “Læringsspil og leg” (Jessen, 2008) i 

bogen “Digitale Medier og Didaktisk Design” konstateres det, at spil kan føre til læring, da det 

rent empirisk er let at konstatere. Der nævnes her, at dette netop kan bevises med et simpelt 

eksperiment: “giv et barn et nyt, ukendt spil, lad barnet spille en uge eller to og så evaluer 

resultatet” (Jessen, 2008). Hvis spillet så har interesseret barnet, er der stor sandsynlighed for at 

barnet har lært spillet at kende. Denne læring er måske mere tydelig med mere komplekse spil, 

som kan kræve større viden om og arbejdsindsats for at opnå de forskellige mål og delmål i 

spillet. 

Det er denne proces med læring i forbindelse med spil, der har vakt interesse for at skabe 

læringsspil. Her er målet så, at udbyttet af læringsprocessen er fagligt frem for bare at omhandle 

spillet. Så i stedet for at lære om spillet, for at blive bedre til spillet, skal man ved at spille lære 

forskellige faglige egenskaber. Det handler om at bruge spils motiverende elementer, og skabe 

sammenhæng derfra til faglig viden. Det har dog bevist sig at være en besværlig sammenhæng at 

skabe, da læringsspil enten ikke er motiverende nok eller ikke resulterer i det ønskede faglige 
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udbytte. Det er en svær balancegang at ramme, at gøre læringsspil motiverende nok til at børn 

gider at bruge energi på læringsprocessen, mens at spillet samtidig har den ønskede faglige 

udbytte for børnene. Så selvom brugen af spil, som er bevist til at skabe læring, i forbindelse med 

undervisning kan virke oplagt, så er det ikke så simpelt at gøre til en realitet. 

 

Uformel Læring 

Der er en anden vinkel at tage på spil og læring, og det er, i modsætning til at se på hvad man 

lærer, at fokusere på hvordan man lærer. Der er nemlig en bemærkelsesværdig forskel mellem 

læringsprocessen i forbindelse med spil og læringsprocessen i forbindelse med normal 

klasselokale-baseret undervisning. Det er nemlig forskellen mellem henholdsvist uformel og 

formel læring. Jessen (2008) citerer Greenfield (1984), der skriver omkring dette: 

 

“ Måske er det mest interessante ved videospillet som et komplekst system det, at man 

ikke får fortalt spillets regler på forhånd. Reglerne må gennemskues ved observation, 

trial-and-error-metoden og ved en proces, hvor hypoteser afprøves [...] Den proces, som 

består i at foretage observation, formulere hypoteser og gennemskue regler gennem en 

trial-and-error-proces, er i bund og grund den kognitive proces i induktive opdagelser. 

Det er gennem denne proces, at vi lærer noget om verden, og på et mere formelt niveau 

er det den tankeproces, der ligger bag videnskabelige tænkning og opdagelse” 

(Greenfield, 1984). 

 

Dette konstruktivistiske synspunkt på læring i forbindelse med computerspil, som Greenfield 

proklamerede tilbage i 80’erne, er kun mere relevant i dag, grundet den stigende kompleksitet, 

der ses i nyere spil, som er et resultat af evolutionen af computere og computerspil. 

Forskning gjort herhjemme fokuserer mere på den betydning børnene har for hinanden, i disse 

læringsprocesser. Der bliver fokuseret på termer som læringsnetværk og læringshierarki. Der er 

deraf snakke om, med afsæt i Gee (2003), den konstruktivistiske teori om læring koblet med 

situeret læring i sociale fællesskaber, når det kommer til læringsprocesser i forbindelse med 

computerspil. Det er denne uformelle læringsproces, der forsøges at genskabes i udviklingen af 
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læringsspil, hvor man før i tiden havde et mere behavioristisk syn på udviklingen af læringsspil. 

Tilskyndelsen af denne læringsproces i læringsspil kan eksempelvis gøres ved at skabe 

“afgrænsede universer, der simulerer en social praksis, som spillerne kan agere i og herigennem 

lære ‘reglerne’ for denne praksis” (Jessen, 2008). Det kan dog være svært at målrette resultatet 

af læringsprocessen til specifikke mål, og det kan sammenlignes med at bruge kommercielle spil 

til læring. Dette er igen, som nævnt tidligere, grundet den manglende motivation eller manglende 

forsvarlighed af det faglige udbytte. Spillet må ikke blive til en pligt, hvis den ønskede 

læringsproces skal opnås. 

 

Spil og Leg 

Hvis vi så træder et skridt tilbage og kigger på spil, uden sammenhæng til dens funktion som et 

muligt middel til læring, og spørger: hvad er et spil? Og hvad er det, der motiverer spilleren, som 

vi allerede har redegjort for, er en hovedsagelig del af spillet? Der er ikke umiddelbart et klart og 

entydigt svar på dette, i den relativt nye videnskabsgren ‘spilforskning’. Der er en mangfoldighed 

af syn på og holdninger om spil. Forskningen fungerer nogenlunde på samme måde som 

filmforskning og litteraturforskning.  Jessen (2008) skriver dog: 

 

“En vægtig del af spilforskningen er i dag godt på vej til at blive en normaliseret  

akademisk disciplin med den samme tradition for udvikling af analyseredskaber, 

definitioner og diskussioner af, hvordan spil adskiller sig fra andre æstetiske medier, og 

hvad der ellers hører til i en akademisk sammenhæng”. 

 

Jesper Juul er dog kommet med en af de måske klareste definitioner af spil, som lyder således: 

 

“A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where 

different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in order to 
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influence the outcome, the player feels emotionally attached to the outcome, and the 

consequences of the activity are optional and negotiable” (Juul, 2005). 

 

Dette virker til at være en tilpasselig definition på spil, men der mangler dog en ting, og det er 

hvad der skaber motivationen. 

Der er i denne sammenhæng inden for spilforskning en forståelse for, at leg spiller en stor rolle i 

spil. I bogen “Rules of Play” af Salen et al (2003) påpeges sammenhængen mellem spil og leg, 

og Salen et al (2003) skriver: “The goal of successful game design is the creation of meaningful 

play” og “Rules are merely the means for creating play”. Med andre ord, kan man sige, at spil 

træder ind som et middel til at skabe leg. 

Det forholder sig sådan, at inden for udviklingspsykologi så er leg primært et middel til læring 

(Jessen, 2008). Det er derfor ikke ulogisk at sige, i det at spil skaber leg, og leg skaber læring, at 

spil deraf skaber læring. Leg er dog inden for spilforskning noget andet, og har deraf sit eget 

forskningsområde. Så hvad er leg? 

Ifølge Jessen (2008), som tager sit afsæt i legeforskeren Brian Sutton-Smith, er “leg et tvetydigt 

begreb i videnskaben”, og der har ikke været en tilfredsstillende entydig definition. Der er deraf 

en eller flere forskellige teorier om leg, som Brian Sutton-Smith har valgt at samle i det han 

kalder “seven rhetorics of play”. Disse samlinger har hver deres perspektiv på leg og funktionen 

af leg. Den første af de syv perspektiver på leg er “the rhetoric of play as progress”, som også er 

en af de mere kendte perspektiver. Dette perspektiv ser legen som værende et middel til læring, 

udvikling og tilpasning. Andre perspektiver såsom “the rhetoric of play as imaginary” og “the 

rhetoric of play as identity” deler delvist dette synspunkt om legens funktion. De syv 

perspektiver kan ses som lige gode antagelser om leg og funktionen af leg, som hver dækker over 

forskellige områder af leg, samt at leg kan formes til at blive anvendt i forskellige sammenhænge 

alt efter fagområde. Dette er indtil man når til den sidste af de syv, nemlig: “the rhetoric of play 

as frivolous”. Dette perspektiv ser legen som værende “useriøs, fjollet, pjanket, pjattet, 

overfladisk, betydningsløs og ligegyldig” (Jessen, 2008). 

Brian Sutton-Smith vælger dog alligevel at samle alle disse perspektiver i et, hvor det pjattede er 

en underliggende bestanddel i de andre perspektiver. Det frivole er derfor uundgåeligt i alle 
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perspektiverne, og skaber denne forskel mellem nyttig og unyttig leg, og er forstyrrende i 

forsøget på at bestemme hvad leg er. 

Jessen (2008) skriver ydermere, at leg er en form for “modulation of excitement”. Det sætter leg 

som en bestemt intens stemning, som fremdannes ved forskellige bevidste handlinger, værende 

fysiske eller psykiske. Såsom at gynge(fysisk) eller at fortælle en vittighed (psykisk). Vi gør 

dette, oftest ved at bruge kroppens egne reaktioner på tilværelsen, såsom enten frygt eller 

svimmelhed. Vi bruger dertil en lang række redskaber for at fremdanne denne ønskede tilstand 

eller stemning, hvor disse redskaber er med til at fremskynde dannelsen. Spil er eksempelvis en 

af disse redskaber. Det er dog vigtigt at forstå, at visse redskaber bruges til leg mens andre har en 

længere historie, i form af deres målrettede skabelse til leg, såsom spil. 

Som sagt tidligere, er det nemt at konstatere, at spil kan føre til læring. Læringsprocessen, der 

forekommer i forbindelse med computerspil, forekommer af et behov for viden relateret til 

spillet, som er drevet af en motivation. Denne motivation er oftest søgningen efter den legende 

tilstand eller stemning. Erhvervelsen af viden i spillet er, i de fleste spils tilfælde, yderst 

nødvendige for at kunne spille spillet, og denne erhvervelse bestemmer hvorvidt spilleren kan 

fortsætte videre i spillet. Dette ses især med online rollespil, hvor erhvervelsen af viden kan 

skabe en form for social status. Jo mere viden du har om spillet, jo bedre er du, og det kan andre 

se. Her bliver erhvervelsen af viden nærmest vigtigere, da dette skaber mulighed for at spille med 

andre på samme eller højere niveau, som i disse spil kan være nødvendigt for at komme videre. 

Spillets mekanismer er netop ofte baseret på at spillerne spiller sammen. Spillerne bliver ofte 

afhængige af hinanden, i form af videns udveksling, i at de i samlet flok skal nå målet. Det er 

således, at der skabes læringsfællesskaber og læringsnetværk, hvor den uerfarne spiller kan 

modtage viden fra den erfarne spiller, som således styrker sin sociale status. Dette ligger nært til 

projektets problemstilling, i form af at samarbejde er en motiverende faktor for læringsprocessen. 

Spilleren ønsker at blive bedre, for at kunne spille sammen med andre på dette højere niveau, da 

spillet kræver sammenspil med andre spillere, og jo bedre de er, jo større chance for succes.  

Hvis vi kigger tilbage på CSCL, så blev der skrevet om hvordan kollaboration tager 

udgangspunkt i en fælles forståelse af arbejdet, og dertil kommer vidensdelingen mellem 

participanterne. Læringsprocessen i online spil bliver dermed sat i gang, med en fælles forståelse 

for arbejde og mål blandt spillerne, og de søger, grundet spillets kollaborative natur, at finde og 
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dele viden med hinanden. Det kan argumenteres at denne læringsproces ikke kun har resultat i 

den viden, der tilegnes, men også måden den tilegnes, netop samarbejdet med andre spillere.  

Så man kan sige, at der er to primære motivationer i spil, som er med til at frembringe denne 

læringsproces, og det er leg og social status (online spil). Målet er at blive bedre, hvilket kræver 

viden, for enten at komme videre i spillet, eller for at skabe denne sociale status. Dette kan 

sammensættes med de mange online spil, som efterhånden har et “ranked” system. Dette ranked 

system sætter spillerne i rank alt efter deres egenskaber i spillet. Man kan derved se hvor god en 

spiller er. De bedre spillere bliver ofte beundret og misundt, hvilket skaber denne motivation til 

at blive bedre. 

 

En anden teoretiker, som også berører emnerne læringsprocesser og samarbejde er William 

Bainbridge. Bainbridge kommer ind på disse emner med henblik på online spil i sin bog “Online 

Multiplayer Games” (Bainbridge, 2010)” Bogen kommer omkring computerens rolle i forhold til 

det kollaborative arbejde, spillets sløret kant, Penumbra mm.  

 

Online Multiplayer Games 
Denne bog omhandler primært MMORPG, men kan sagtens relateres til vores case-spil; League 

of Legends. 

En af de roller computeren kan spille i forhold til kollaborativ arbejde og læring, er denne 

mulighed for at kommunikere med samarbejdspartnere. Tilsvarende skriver Bainbridge hvordan 

tekst-chat er sagt til at være en effektiv mulighed for læring. Det er indenfor tre områder: “Fact 

finding, developing tactics or strategy, and being socialized to the norms and values that 

constitute game ethos” (Bainbridge, 2010). Denne læring ses som følelsesmæssig og kognitiv. 

Tilsvarende skriver Jessen (2008), hvordan denne kommunikations funktion er med til at danne 

og styrke spillernes sociale status i online spil. Det forekommer nemlig ved at lave en videns 

udveksling, som skrevet tidligere. Det er netop med til at skabe læringsfællesskaber- og netværk. 

Bainbridge (2010) skriver, at Papargyris og Poulymenakou argumenterer for, at visse 

egenskaber, som bliver tilegnet i spil, kan blive overført til den virkelige verden i form af 

samarbejde, forhandling og projektledelse. 
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Derudover snakker Bainbridge (2010) om det han kalder “Penumbra” i.e. Spillets sløret kant. 

Det er alt det, der foregår uden for spillet, men omhandler spillet. Meget af den online interaktion 

sker ikke i spillet, men uden for spillet i denne “zone”. Den er ofte skabt og brugt af spillets 

udviklere. Dette er ting som Wikis, Forummer og Spin-offs (Spilrelateret medie) lavet enten af 

brugerne eller spiludviklerne. Disse aktiviteter, der sker uden for selve spillet, men stadig 

omhandler, spillet bliver samtidig kaldt “para-game activities” 

Penumbra indebærer også programmer som Mods eller Add-ons (af lovlig art). 

Alt dette fører til en form for sammensmeltning mellem mennesket og computersystemet, da 

man, selvom man er offline, stadig en vis grad er forbundet. Denne sammensmeltning kaldes 

ludic cyborg. Derudover sker det også, at spil medfører en offline interaktion mellem mennesker, 

samtidig med deres online interaktion. Denne sammensmeltning af de to former for interaktioner 

kaldes Hybrid Ecologies. 

Denne Penumbra kan også ses som en videreførelse af læringsfællesskaberne- og netværkerne, 

som Jessen (2008) skrev om. Man tager nemlig disse ud af selve spillet, så læringen fortsætter, 

selvom man ikke længere er i spillet.  

 

Bainbridge skriver, at der siges at være to former for påtænkt læring i spil, læring af pensum og 

læring af en bestemt tankegang, kreativitet og udforsknings strategier. 

Et eksempel ses med spillet QuestAtlantis, som havde til formål at lære studerende at arbejde 

med deres eget samfunds sociale problematikker, ved at hjælpe et fiktivt samfund med lignende 

problemer. Derudover leverede udviklerne en mulighed for de studerende og lærerne at skabe 

deres egne “quests” eller historier med den argumentation at: 

 

“First, employing narrative to stimulate creative work is a valuable and broadly applicable 

method. Second, creativity is best framed within an active social network. This project 

characterizes the children’s activity in terms uniquely suited to the new millennium: 

collaborative, distributed, negotiated, and critical” (Bainbridge, 2010). 

Dette er et eksempel på en vellykket installation af hvad Jessen (2008) skrev, der skulle til for at 

fremskynde læringsprocessen i læringsspil. Nemlig: “afgrænsede universer, der simulerer en 
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social praksis, som spillerne kan agere i og herigennem lære ‘reglerne’ for denne praksis” 

(Jessen, 2008) 

Eksempler på læring i spil, som ikke specifikt er lavet til det formål, ses ved den videnskabelige 

tankegang eller læringsproces, der bliver sat i gang af visse spils mekanikker. Her bruger 

Bainbridge (2010) World of Warcraft som et eksempel, hvor man skal vælge imellem tre 

forskellige “abilities“ eller “traits”, som kan styrke sin karakter på forskellig vis. Det handler om 

at finde frem til det “rigtige” valg for ens karakter, da man kun kan vælge én af de tre. Her må 

man tilegne sig denne viden ved f.eks. den uformelle “trial-and-error” måde som Greenfield 

(1984) skriver, eller ved at søge viden fra en mere erfaren spiller i ens læringsfællesskab- eller 

netværk som Jessen (2008) skriver.  

 

Derudover nævner Bainbridge (2010) med afsæt i en tekst af Steinkuehler, at der er fem “modes 

of cognition” som en spiller kan lære. Disse modes lyder således: 

 

“First, they gain experience in socially distributed cognition, where a network of 

individuals make discoveries and decisions they could not have made alone, using 

complex systems of communication. Second, they learn to collaborate to achieve 

practical goals. Third, they gain skills using specialized forms of language, not unlike 

those employed science-based professions but also developing narrative skills. Fourth, 

handling the games’ complex user interfaces and online information resources, their 

computer literacy improves. Finally, they learn general mechanisms that may lead to 

success in many real-world contexts, such as [...] ‘reciprocal apprenticeship’ in which 

people tutor each other by sharing information and actively debating its meaning” 

(Bainbridge, 2010). 

 

Her ses det meget tydeligt hvilke muligheder online spil har for læring af forskellige egenskaber. 

Her ses især projektets omdrejningspunkt, netop samarbejde, værende en egenskab som man 

tilegner sig i forbindelse med online spil i den anden mode. 

 

I artiklen “Playing with Strangers: Understanding Temporary Teams in League of Legends” af 

Yubo Kou og Xinning Gui (2014) skiftes fokusset fra spil generelt, især MMO-spil, over til 
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vores case-spil og den genre den ligger i. De anerkender hvordan samarbejde spiller en stor rolle 

i MMO-spil såsom World of Warcraft. Hertil er der blevet forsket i det samarbejde og 

samarbejdsnetværk, der bliver dannet i og faciliteret af spillet, såsom guilds og raids i World of 

Warcraft, samt dynamikken, der opstår i disse netværk. Det vigtige er her at forstå, at disse 

fællesskaber, som bliver dannet, ofte er meget organiserede, langtidsvarende og komplekse. 

Samtidig med dette, ses der i denne slags spil også midlertidige samarbejdsgrupper, hvor 

forskning viser, at deres interaktion og kommunikation er meget lav. Her fokuserede spillerne 

hovedsageligt kun på at udføre deres egen rolle i dette samarbejde. Disse grupper dannes og 

splittes oftest ret hurtigt, i modsætning til guilds og raids. Samarbejdet er her ikke super 

hovedsageligt. Det er her vores case-spil kommer ind i billedet. League of Legends er en MOBA, 

som placerer spilleren i et hold, af i alt fem, i en samarbejdskrævende arena mod fem andre 

spillere. Man skal så forsøge at vinde spillet, ved at arbejde sammen med et hold af fremmede, 

som kan siges at være meget midlertidigt, da et spil kun varer omkring 30-50 min. Det er dette 

samarbejde, der forekommer i disse midlertidige hold med fremmede, som Kou et al. har valgt at 

undersøge. Der skal hertil siges, at det er muligt at spille med venner ved at tilføje dem til sin 

gruppe, inden man søger efter et spil, så det er ikke altid fremmede, men det er det oftest.  

Kou et al anerkender den forskning, der er blevet lavet inden for samarbejde i forbindelse med 

MMORPG og hvordan det er en af spillernes motivationer, hvilket stemmer overens med hvad 

Jessen (2008) skriver, samt at det gør spillet sjovt og skaber rige muligheder for læring, igen 

ligesom Jessen (2008) skriver. De nævner også hvordan samarbejde skaber denne hybrid ecology 

som Bainbridge (2010) beskrev. 

Derudover nævner de, at meget forskningsarbejde viser, at folk foretrækker at spille sammen 

med venner i størstedelen af situationer, f.eks. grundet ønsket om at undgå at blive dømt af 

andre, eller at støde på personer med manglende eller ingen sociale kompetencer. De skriver 

dertil:  

 

“friendships exert a strong influence, leading to ‘both improved individual and team 

performance and increased pro-social behaviors’” (Kou et al, 2014). 

 

Det er ikke en hemmelighed at samarbejde spiller en stor rolle i MMO og MOBA-spil, men der 

er ikke gjort meget forskning i, hvordan fremmede mennesker samarbejder i midlertidige hold, 
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især i spil som League of Legends. Som Kou et al siger “We want to understand how strangers 

collectively accomplish complicated tasks in League of Legends” (Kou et al, 2014). Dette er 

super relevant at kigge på i forhold til vores projekt, da en forståelse for deres samarbejde kan 

vise, hvordan spillet måske er med til at øge deres evne til at samarbejde. Fordi, som der blev 

skrevet før, så er det nemmest at samarbejde med venner, så det må vise noget om evnen til at 

samarbejde, hvis man kigger på hvordan fremmede gør det. 

Kou et al valgte at interviewe 30 individuelle erfarne spillere, som havde spillet LoL i hvert fald i 

et år. De interviewede dem over Skype og via tekst-chatten, der er tilgængelig inde i spillet. De 

spurgte til, som de selv skriver: “what they liked and disliked about playing with strangers, how 

they communicated with strangers, and what efforts they made to collaborate with strangers” 

(Kou et al, 2014). Det er disse spillere vi refererer til, når vi snakker om spillers holdninger og 

udtalelser i teoriafsnittet. 

Det som resultatet af undersøgelsen helt konkret viser, beskriver Kou et al således: 

 

“Social interaction plays an important role in LoL’s temporary teams. Successful 

interaction upholds promising collaboration between strangers. However, the social 

interaction can be problematic, which hinders collaboration. To facilitate social 

interaction, promote collaboration, and win game, players discipline themselves within 

the team and influence their teammates proactively.” (Kou et al, 2014). 

 

Den sociale interaktion er nøglen til spillet, kommunikation er nødvendig i ethvert område af 

spillet. Ens handlinger påvirker nemlig resten af holdet. Det er vigtigt at holdet arbejder tæt 

sammen og er på samme side, da spillet ikke altid har en tilrettelagt strategi spilleren kan følge, 

men holdet derimod konstant støder på skiftende situationer. Det er her vigtigt at opretholde den 

fælles forståelse for målet og arbejdet, ligesom Roschelle et al (1994) forklarer i afsnittet om 

CSCL. 

Der var en enighed blandt de interviewede spiller om at samarbejde og kommunikation er 

vigtigere end den enkelte persons præstation. Det vil sige, at de mener, at fem personer, der 

arbejder godt sammen, har en større chance for at vinde over fem personer, der måske er bedre 

individuelt, men ikke arbejder særlig godt sammen.  
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Det kan dog være svært at interagere med fremmede i et intenst og kompetitivt spil som LoL. 

Der blev fundet at spillere ofte: “tend to tunnel vision, blame others for their mistakes and not 

communicate at least until you start winning more and get better players on your team” (Kou et 

al, 2014). Dertil også at spillere oftest ikke er særligt gode til at tage imod råd og kritik fra deres 

holdkammerater, da det bliver taget som en fornærmelse lige meget hvor godsindet de end er. 

Der findes også de direkte problematiske sociale interaktioner såsom griefing og flaming. 

Griefing er når en spiller med fuldt overlæg forstyrrer eller krænker andre spilleres spiloplevelse, 

såsom at give modstanderen en fordel med vilje osv. Flaming er når en spiller opfører sig 

aggressivt over for de andre spillere, oftest ved at bombardere dem med diverse skældsord og 

negative ytringer. Disse former for opførsel kaldes også “Toxic Behaviour”. Bainbridge (2010) 

nævner også disse opførelser hos spillere. Han snakker om dem i forbindelse med spillets regler. 

Spil har altid “mekaniske regler”, i form af hvad man ikke kan, og så er der de sociale regler, 

hvilket er de opførelser og gerninger, som ikke er tilladte, men stadig er mulige. Man kan bryde 

disse regler på forskellige måder. De “mekaniske regler” brydes ved at bruge et program til at 

ændre på spillet for at skabe en fordel for spilleren. Dette kaldes også cheating eller hacking. De 

sociale regler brydes netop ved griefing eller flaming. De fleste spil har en måde at opdage hvis 

et program bliver brugt til at ændre på spillet, og der bliver dertil ofte meget hurtigt uddelt en 

straf til spillerne, som bruger disse programmer. De fleste spil har også samtidig en mulighed for 

at rapportere, og dertil uddele straf til, de spillere, som bryder de sociale regler. Dette er dog ofte 

ikke lige så hurtigt og effektivt som med brud på de “mekaniske regler”, da de oftest bliver 

udført af mennesker frem for maskiner. Grunden til at de bliver udført af mennesker frem for 

maskiner i de fleste tilfælde, er at overtrædelserne netop omhandler noget, der ikke er direkte 

synligt i spillet i sig selv. Det forekommer netop i den sociale interaktion mellem spillerne, og 

det er spillerne selv, der udpeger de “deviant behaviours”, som Bainbridge (2010) kalder det, hos 

andre. Det ville let kunne blive udnyttet, hvis en maskine stod for det, fordi der ikke er en til at 

vurdere hvorvidt den person, der er blevet udpeget, faktisk har overtrådt reglerne i det tilfælde.  

Disse former for forstyrrende opførelser i spil, ses ofte hos spillere når de er ved at tabe, skriver 

Kou et al (2014). Spillerne vurderer, at disse opførelser er direkte påvirkelige på holdets 

mulighed for at vinde, da det skaber forstyrrelser i samspillet og den generelle stemning på 

holdet. 
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Hertil skriver Kou et al (2014) om, hvordan spillerne disciplinerer sig selv. Spillerne forstår 

nemlig godt at deres opførsel i spillet påvirker samarbejdet i holdet. De er opmærksomme på, at 

de er nødsaget til at kommunikere med deres hold på en måde, der gør en vellykket social 

interaktion mulig. 

Spillerne forklarer, at det er vigtigt at sørge for at man er i det rigtige positive humør og attitude 

når man spiller, og at man bibeholder dette. De pointerer, at hvis man er sur eller stresset, så 

resulterer det i, at man ikke spiller optimalt. Man bør ikke lade negative oplevelser påvirke en, 

især ikke fra det ene spil til det andet. Kou et al skriver, at de karakteristika, som er vigtige for en 

positiv attitude, blandt andet er “anger management, endeavor, hope, and persistence”. 

Selvdisciplinen involverer også at undgå at være Toxic overfor ens medspillere, da det ikke 

hjælper overhovedet. Dette er med til at ødelægge moralen hos dine medspillere, hvilket kan 

resultere i at man taber spillet. Man bør forsøge at hjælpe sine medspillere og være opmuntrende 

frem for nedladende hvis de laver fejl eller falder bagud. 

Til dette skriver Kou et al (2014) også at disse midlertidige hold, hvis de vil være succesfulde, 

kræver at spillerne proaktivt prøver at gøre tre ting: 

1. At skabe en harmonisk atmosfære 

2. At tage lederrollen 

3. At tage sig af disse deviant eller toxic spillere 

 

Den Harmoniske Atmosfære 

Som skrevet tidligere, så ved spillerne godt selv at manglende kommunikation og problematisk 

opførsel ødelægger holdets samarbejde. Det er derfor i deres interesse at fremskynde friktionsfri 

kommunikation ved at skabe denne harmoniske atmosfære. Skabelsen af denne harmoni starter 

lige så snart man først møder de andre fremmede spillere på ens hold. Kou et al fandt, at spillere 

foreslog at starte ud med en venlig hilsen til sine holdkammerater. En anden spiller foreslog at 

introducere sig selv i form af styrker og svagheder, så man bedst kan finde ud af og planlægge 

hvordan man skal arbejde sammen. Dette er er med til at skabe harmoni blandt spillerne. Kou et 

al (2014) skriver, at kommunikation, der forekommer tidligt i gruppens historie, ofte opmuntrer 

holdet til at kommunikere senere hen. 
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Spillerne forsøger også at bibeholde den positive atmosfære ved at støtte, hjælpe og opmuntre de 

spillere, som klarer sig dårligt. Det er samtidig også vigtigt at give ros til sine holdkammerater 

når de klarer sig godt.  

Lederrollen 

Der bliver ikke direkte tildelt en lederrolle til en spiller i League of Legends. Det er en rolle, 

holdet selv tildeler, eller som en af spillerne tager på sig under spillets gang, oftest i forbindelse 

med at holdet finder sig selv i svære situationer. Det er spilleren, som i disse situationer formår at 

lave ekstraordinære og afgørende handlinger, der oftest får tildelt lederrollen, da spillere ofte 

følger med, hvis en anden tager de rigtige beslutninger. Derudover ser folk ofte på scoren, som 

er et mål for hvor godt spillere klarer sig. Folk er nemlig mere tilbøjelige til at følge de spillere, 

som klarer sig godt. Samtidig med dette, søger spillere også folk, som har en god attitude. 

Det er lederens arbejde at tage de strategiske beslutninger for holdet. Lederskabet er dog ofte 

dynamisk, hvor rollen skifter mellem spillerne på holdet gennem spillet. 

Deviant eller Toxic spillere 

Det kan vise sig at være næsten umuligt at undgå spillere, som er problematiske. Det er derfor 

nødvendigt for spillere at kunne håndtere dem. Spillerne gør ofte brug af “mute”- funktionen, 

som gør at de ikke kan se hvad de problematiske spillere skriver, og derved ikke bliver 

distraheret af dem. De prøver dog oftest først og fremmest at berolige dem, og få dem til at 

fokusere på spillet. Kou et al (2014) skriver, at spillere bør handle hvis de har en problematisk 

spiller på holdet, frem for at tage en passiv stilling. 

 

Kout et al (2014) konkluderer til sidst:  

“Strangers’ collaboration poses various challenges that do not happen in friends’ 

collaboration. Players must figure out the right way to communicate and coordinate. 

They must carefully handle in-game conflicts and maintain a positive atmosphere. 

Players have the agency to discipline themselves and manage their teammates.” 

Refleksioner over teori 
Det fremstår meget tydeligt, at spil kan føre til læring, hvori samarbejde er en del af 

læringsprocessen. Derudover er samarbejde en vigtig del af visse spil, og derfor en vigtig 

egenskab. Problematikken ligger i at forbinde læringen med den virkelige verden. De negative 
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aspekter af online spil ligger meget i afhængighedsdannelse og konsekvenserne deraf. I et afsnit 

vi har valgt at skære fra, grundet en manglende forbindelse til problemstillingen, snakker 

Bainbridge (2010) også om afhængighed. Han skriver om personlighedstyper og motivationer, 

der kort fortalt lyder således: 

“Players bring different styles, goals, habits, values, and temperaments to their gaming; their 

personalities influence their behavior and thus the experience of other players” (Bainbridge, 

2010).   

Han nævner netop hvordan visse personlighedstyper er mere udsatte for at blive afhængige, dog 

beskylder han ikke spillet, men nærmere hvor letpåvirkelige personerne er. 

En pointe omkring afhængighedsdannelsen stemmer også overens med hvad Jessen (2008) 

skriver omkring motivationer for læring. Den sociale status, eller rangsystemet, er motivationen 

for at blive bedre og dermed at lære, men også samtidig et muligt afhængighedsdannende aspekt. 

 

Bainbridge skriver, at online spil muligt kan øge spillerens forståelse for politiske, kulturelle og 

moralske fænomener. Her menes der at disse fænomener er nogle, der naturligt opstår inden i 

spillet.  Dette kan sættes i perspektiv, eftersom Bainbridge yderligere skriver, at disse 

fænomener, der er indlejret i spillet kan argumenteres for både at være kritiske eller opmuntrende 

for de individuelle spillere. Her kan der diskuteres hvorvidt spillerne selv opfatter disse 

fænomener, lærer af dem og tager dem til sig. Hvis vi tager udgangspunkt i pointen om vold i 

spil og den virkelige verden, kan der argumenteres for at fænomenerne ikke tages videre, 

ligesom vold ikke gør. Fænomenerne kan samtidig lide under samme kritik som vold, da de 

måske også ikke stemmer overens med forældrenes ideologier.  
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Analyse 

I dette afsnit vil vi undersøge henholdsvist subjekter og teknologien. Her vil vi brug af vores 

metoder. som vi har afklaret i metodeafsnittet, til først at kigge på vores informanter og 

undersøge deres erfaringer og holdninger i forhold til problemstillingen. Derefter analyserer vi 

teknologien ved brug af vores rammeværk for analyse; TRIN-modellen. 

Af interview 

Vi har i dette projekt til formål at undersøge relationen mellem samarbejdsevner og kompetitive 

League of Legends spillere. I følgende afsnit vil vi analysere et fokusgruppeinterview af en 

gruppe mennesker, som spiller LoL, for at få en bredere forståelse for problemstillingen. 

Vi vil indledningsvis kigge på det kvalitative data, og der vil her analyseres med henblik på den 

teori vi har opstillet, for at finde eventuelle relationer. 

Vi indledte interviewet ved at spørge informanterne om hvor længe de havde spillet LoL og hvor 

seriøst deres forhold til spillet har været og er.  

Gruppen vi interviewede, bestod af seks personer, fem spillere og en træner. De bestod 

henholdsvist af Noah, Oliver, Sami, Laurids, Magnus og Anna, som alle spiller i et E-sport hold 

under den kompetitive forening “Esport Lightning Fang”. Vi har valgt ikke at inddrage 

informanternes alder og andre demografiske forhold - dette var ikke et umiddelbart problem, da 

vi heller ikke fandt det relevant for problemstillingen. Afslutningsvis vil vi påpege, at 

informanterne ikke modtog nogen form for kompensation for at deltage i interviewet.  

Den første sammenkobling vi ser, mellem informanternes udtalelser og teorien, er ved det 

kollaborative arbejde. Her ser vi f.eks. nogle af de fem diskurselementer i deres samarbejde, som 

er med til at skabe og vedligeholde mutual intelligibility. Det er især Turn-taking der træder 

frem. Dette fortolkede vi ud fra deres svar, da vi stillede dem spørgsmålet “opstår der 

nogensinde konflikter i jeres samarbejde?” (se bilag 1, side 5, linje 9) efterfulgt af “hvordan 

snakker I så om det efter træningen?” (se bilag 1, side 4, linje 15). Til det svarede Noah blandt 

andet “Ja, det sker fordi vi ikke ved hvordan hinanden spiller, så når en af os kan give et call, så 
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kan det let misforstås da vi ikke kender hinandens stil endnu. Men det kan vi godt lide at gemme 

til efter træning hvor vi så kan snakke om eventuelle forbedringer.”. (se bilag 1, side 5, linje 11) 

Han lægger ud med at forklare, at de som nyt hold ikke kender godt til hinandens stil endnu, og 

at det kan medføre misforståelser og problemer. Her ses vigtigheden af at vedligeholde mutual 

intelligibility og dermed deres fælles forståelse for arbejdet, som Roschelle et al (1994) nævner. 

Dette påpeger hvor vigtigt kommunikation er, hvilket især ses i forbindelse med interaktion 

mellem fremmede som Kou et al (2014) skriver. Det er derfor, som de siger, fordi de ikke kender 

hinanden så godt, at der kan ske fejl og konflikt i form af svækkelse på deres mutual 

intelligibility og brud på deres fælles forståelse.  

Her ses samtidig hvordan de gør brug af Repairs, for at genskabe fælles forståelse, ved at styrke 

deres mutual intelligibility igen efter konflikten. Noah forklarer, at de løser konflikten efter 

træningen. Repairs teorien kommer til udtryk, i form af at de stræber efter at få afklaret disse 

misforståelser og uenigheder, for at opretholde deres mutual intelligibility af arbejdet. 

Vedligeholdelsen af mutual intelligibility i dette tilfælde kommer til udtryk i form repairs, men 

også turn-taking, hvor de forskellige holdspillere og træneren kommer med input til hvordan de 

kan løse deres, som er: hvordan vinder vi? Her var problemløsningsarbejdet ikke direkte i 

forhold til spillet, da det blev udført efter, men mere i form af en etablering og vedligeholdelse af 

JPS. Det var en reflekterende proces i stedet for progressiv. 

Noahs udtalelser kan også associeres med Bainbridges citat med afsæt i Steinkuehler omkring 

“Modes of Cognition”. Der ser vi her den første mode, som omhandler hvordan beslutnings- og 

opdagelsesopgaver, som ikke kan tages alene, tages i fællesskab, ved brug af komplekse 

kommunikationssystemer. Nemlig denne socially distributed cognition. 

Hvis vi snakker om computerens rolle for holdet, kan der drages flere paralleller til det 

kollaborative arbejde. Vi nævner i afsnittet om computerens rolle, at den kan ses på i alt fire 

forskellige måder inden for kollaborativ læring. En af de måder vi ser computerens rolle i 

informanternes brug af den, kommer til udtryk i form af denne samling vi har lavet af de to 

bestanddele af tredje punkt: “som mediet for kommunikation” og “som mediet for samarbejde”. 

Informanterne benytter sig nemlig af computeren som et redskab til at kunne kommunikere, 
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samtidig med at det faciliterer samarbejde. De benytter sig af et chat-program, der hedder 

“Discord”, som vi også brugte til at interviewe dem. Her foregår al deres kommunikation både 

før og efter træningen, uden dette virtuelle rum ville gruppen være forhindret i at kommunikere 

optimalt, og det ville kunne føre til forringet samarbejde. Selve spillet, League of Legends, 

fungerer hertil som mediet for samarbejde, i form af at give dem en samarbejdsopgave, da som 

Kou et al (2014) har redegjort for, så kræver League of Legends en vis del samarbejde. 

Informanten Oliver formulerede en pointe hvor det mest essentielle var, at jo mere han spillede 

da han først startede, jo mere lærte han. ”Altså det kommer meget fra LoL af, det kom af at da jeg 

startede med at spille, der startede jeg i en relativt høj rank, så fik jeg lidt erfaring og lærte lidt 

af min ven, som jeg nævnte tidligere, derfra begyndte jeg at udvikle mig, og jo højere rangeret 

jeg blev, så begyndte jeg at få flere evner, som jeg ikke opfattede til at starte med, men senere 

hen så gik jeg i hverdagen og i min sport, og hver gang jeg kom ud for at jeg handlede på en 

bestemt måde, så begyndte jeg hele tiden at overveje mine beslutninger og sige ”hvorfor gør jeg 

egentlig sådan her”. Det hjælper i skolen, for eksempel skal, jeg deltage nu, eller senere, 

hvornår giver det bedst mening – det føler jeg at LoL har givet mig, det med at jeg er blevet langt 

bedre til at kunne vide hvornår jeg skal gøre hvad. Computerspil er faktisk meget mere end bare 

computerspil, man lærer faktisk ret meget.” (se bilag 1, side 8, linje 7) 

Dette stemmer overens med en pointe fra Jessen (2008), der siger, at hvis man giver et barn et 

nyt spil, og kommer tilbage en uge efter, så har barnet lært spillet at kende, samt citatet af 

Greenfield (1984), som postulerer at denne læring sker uformelt gennem observation, trial-and-

error og afprøvelser af hypoteser. Vi tolker Olivers udtalelse, som at han gennemgik denne 

kognitive proces.    

Oliver nævner også hvordan League of Legends lærte ham at reflektere over sine handlinger, 

ikke kun i spillet, men også i forbindelse med skole og sport. Det at kunne reflektere over og 

forstå sine handlinger, og dermed bestemme de bedst mulige handlinger i forskellige situationer, 

er ikke en proces, som bliver beskrevet i teorien i forhold til læring og samarbejde. Det er dog 

alligevel en interessant pointe, da refleksion øger vores evne til at lære af vores erfaringer. 

Udover dette, i form af at han fortæller, at han bedre ved hvad han skal gøre hvornår, så kan det 

tyde på en bedre evne til at samarbejde, hvis det bærer over i hans sociale interaktioner.  
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Han nævner ydermere, at han spiller med sin ven, som er bedre, og at han har draget meget nytte 

af det. Dette kan forstås i relation til hvad Jessen (2008) skriver om, i forhold til at spillere ofte 

bliver afhængige af hinanden, i form af videns udveksling, læringsfællesskaber- og netværk, i og 

med at de har et fælles mål om at vinde og blive bedre. Hertil at de dårligere spillere lærer af de 

bedre spillere med formål i fællesskab at komme videre i spillet, hvilket i League of Legends’ 

tilfælde handler om at vinde og stige i rang.  

I teorien om online multiplayer games, nævner Bainbridge at Papargyris og Poulymenakou 

argumenterer for, at visse egenskaber, som bliver tilegnet i spil, kan blive overført til den 

virkelige verden i form af samarbejde, forhandling og projektledelse. Dette ses i klar relation til 

når Noah siger følgende: 

”Man får hurtig en lederrolle af at spille LoL. Det med at du kan give instrukser til andre 

spillere, det afspejler sig også i virkelige situationer. Når jeg er i skole, så oplever jeg at folk 

godt kan lide at arbejde med mig, da jeg er meget god til at sætte folk i gang, som følge af den 

lederrolle jeg har opfanget når jeg spiller LoL. Jeg har en ven, som er meget klog og arbejder 

godt, men han kan ikke finde ud af at komme ordentligt i gang, og der er det en fordel at jeg har 

spillet LoL, og har fået erfaring med at uddele opgaver på den måde.” (se bilag 1, side 7, linje 

1).  

Noah nævner faktisk, i dette citat, direkte det som Papargyris og Poulymenakou argumenterer 

for, nemlig at han, ved at spille LoL, har tilegnet sig lederrolle egenskaber, han benytter sig af når 

han er i skole. Han oplever, at folk sagtens kan være kloge og tilegne sig viden, men at man 

gennem opfangelsen af blandt andet lederrollen i LoL, kan drage fordel ved at benytte sig af en 

anden kognitiv proces, nemlig videns udveksling som han benytter sig af. Dette supplerer Oliver 

med, når han i citatet vi refererede til før nævner, at han har bedre samarbejds- og 

beslutningsevner, som også kommer af at spille LoL. De begge tilegner sig egenskaber, der 

bliver overført til den virkelige verden. 

Til denne udtalelse af Noah, ses igen ligheden med citatet af Bainbridge med afsæt i Steinkuehler 

omkring “Modes og Cognition”. Her ses det andet mode, “they learn to collaborate to achieve 

practical goals”. Han siger nemlig, at han igennem LoL har lært at tage lederrollen i mere 

praktiske sammenhænge også, såsom skolearbejde. Denne påtagelse af lederrollen skaber bedre 
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muligheder for samarbejde, som han selv nævner, ved at folk gerne vil arbejde sammen med 

ham, fordi han tager denne rolle og giver instrukser. Han nævner især, at hans ene ven er meget 

klog, men mangler initiativ, som Noah så er god til. Det viser her direkte en øget evne til at 

samarbejde, især i specifikke samarbejdsdynamikker, som er en egenskab, han har overført fra 

hans erfaring med LoL.  

Vi spurgte informanterne om, hvor godt de føler at de kan samarbejde i de midlertidige hold de 

bliver placeret i. Deres svar afspejler sig meget i Kou et als (2014) pointe om, at social 

interaktion og kommunikation er det vigtigste i midlertidige hold, for at opretholde samarbejde 

mellem fremmede. 

“Jeg synes at solo er noget sværere når man kommer op i det højere niveau, fordi der kræver det 

ekstremt meget kommunikation, men generelt set så selvom du spiller med ham der er low rank, 

så hvis han er sur og tager det useriøst, så er det generelt set langt sværere at præstere 

ordentligt, da der er minimal kommunikation på et hold” (se bilag 1, side 2, linje 18) 

Hvorefter både Anna og Oliver følger op med pointer om, at spiller man rollen support, så har 

man en tendens til at være en slags kommunikationsopretholder, der snakker sine 

holdkammerater fra dårlig social interaktion. Oliver siger helt specifikt: 

“Jeg spiller selv high elo support, og folk er vold toxic, det eneste jeg så gør, det er at få folk til 

at tage sig sammen, det er sådan jeg climber, jeg spiller sikkert og hjælper mine teammates. Jeg 

er bare passiv spiller og venlig, og det sådan man climber. Man kan tydeligt mærke at man er 

support eller ej, for kan du få folk til at tage den med ro og hjælpe dem, så kan du sagtens spille 

ordentligt og climbe. Det handler bare om at hjælpe andre og at få folk til at tage sig sammen i 

stedet for at de laver noget unødvendigt og snakker dårligt.” (se bilag 1, side 2, linje 25). 

Man bliver ikke bare en support i forhold til spillets mekanikker, men også en support i form af 

moralsk støtte. Oliver nævner blandt andet, at spiller man passivt, er venlig, hjælper sine 

holdkammerater og undgår at være toxic og flame, så er de midlertidige hold ikke en forhindring 

som så.  

Det afspejler sig meget i det Kou et al (2014) siger om, at hvis spillerne vil være succesfulde i et 

midlertidigt hold, så skal de være proaktive på flere punkter: at skabe en harmonisk atmosfære, at 
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tage lederrollen og at tage sige af deviant eller toxic spillere. Specielt pointen om at det skal være 

i spillernes interesse at fremskynde friktionsfri kommunikation, lægger sig op ad Olivers pointe 

om, at han snakker sine holdkammerater fra dårlig social interaktion og altid stræber efter at 

undgå toxic opførsel, samt at hjælpe sine holdkammerater i de situationer han kan.  

Laurids citat berører Kou et als citat, på side 36, på den måde, at den sociale interaktion i LoL er 

et meget vigtigt element. Laurids nævner, at det overordnet er meget sværere at spille i 

midlertidige hold, da den sociale interaktion spiller en større rolle, og på samme tid også er 

sværere at opretholde.  Til det kan der drages paralleller til det Kou et al siger - at i midlertidige 

hold, kan den sociale interaktion være problematisk, hvilket forhindrer samarbejde. Essensen i 

informanternes og Kou et als pointer er altså, at spiller man i midlertidige hold, så er social 

interaktion en af de vigtigste elementer i spillet, som opretholder samarbejdet og det fælles mål, 

som er at vinde  

 

“Jeg kom pludseligt ind i high elo, og der så jeg en mulighed for at kunne tage det meget mere 

seriøst, så jeg så en del YouTube videoer, som gjorde at jeg kunne udvikle mig bedre. Kort sagt 

at lære fra andre, som er bedre end mig selv.” (se bilag 1, side 7, linje 28) 

Magnus’ udtagelse påviser brugen af det som Bainbridge (2010) kalder Penumbra, altså spillets 

sløret kant. Her ses nemlig direkte brugen af andre medier, nemlig YouTube, til at udvide 

spillerens læringsfællesskab- og netværk. Han lærer nemlig af andre mere erfarne spillere, 

hvilket passer med Jessens (2008) udtalelser, men her ikke i direkte forbindelse med spillet. Det 

er i stedet i andre medier, som ikke er direkte forbundet med spillet, men omhandler spillet. 

Udtalelsen viser også delvist læring i form af den første mode of cognition. Her bliver 

opdagelserne, som ikke kunne gøres alene, gjort i fællesskab, hen over YouTube, der så fungerer 

som det komplekse kommunikationssystem. 

I interviewet ønskede vi også at undersøge hvad informanternes motivation til at spille var, her 

spurgte vi dem “Hvad motiverer jeg til at spille LoL?” (se bilag 1, side 4, linje 4).  

To mærkværdige svar kom fra Magnus og Noah. Magnus sagde følgende:  
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“Meget overordnet så vil jeg gerne være verdens bedste. Nu har jeg været i top-300, så jeg føler 

allerede at jeg er langt oppe af, og tanken om at jeg har en mulig fremtid inden for spillet, det 

ser jeg helt klart som en motivation.” (se bilag 1, side 4, linje 6) 

Hvor Noah svarede: “Jeg har ikke helt samme mål, fordi jeg ligger under det. Mit mål er blot at 

udvikle sig, og det motiverer mig det er at spille i et hold hvor man kan udvikle sig, og altså 

mærke at ens hold har brug for en. Da jeg ikke havde noget hold, så manglede jeg motivationen 

til at blive bedre, jeg blev kun bedre for mig selv, og jeg ville hellere blive bedre for og med et 

hold” (se bilag 1, side 4, linje 10).  

Magnus’ motivation for at spille LoL, er at blive verdens bedste og at han håber på en fremtid 

indenfor E-sport. Her ses en forbindelse til det Jessen (2008) nævner om de motivationer, som 

frembringer læringsprocesser. De to er leg og social status. Her ses Magnus’ motivatio n som en 

motivation for at opnå social status, i det at han ønsker at udvikle sig og blive verdens bedste. 

Informanten Noah kan også, under Jessens pointe, ses som den slags person, der har social status 

som motivation. Noah siger nemlig, at hans motivation for at spille LoL, det er at spille i et hold 

hvor man kan udvikle sig og mærke at ens hold har brug for en. Noah ønsker her at danne et 

forhold til sit hold, hvor han direkte siger, at han ønsker at mærke, at holdet har brug for ham. 

Nu hvor vi har kigget på subjektet, nemlig spillerne, vil vi skifte fokus over til teknologien, som 

her er computerspillet League of Legends. Dette gør vi ved at analysere League of Legends ud fra 

TRIN-modellen. 

Af League of Legends ud fra TRIN-modellen 
Vi har til hensigt at bruge Niels Jørgensens TRIN-model til at analysere vores case, League of 

Legends, og beskrive hvordan denne teknologi virker. TRIN modellen er opbygget af seks trin, 

som hver især har til formål at gennemgå forskellige dele af teknologien og give en forståelse for 

hvordan den fungerer som helhed (se figur 1). 
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Figur 1 - Trin modellen ((Jørgensen, 2018)) 

Ved brugen af TRIN-modellen er det antaget at alle teknologier har et operationelt princip. Dette 

betyder, at alle teknologier er udviklet på baggrund af et formål, der har været et ønske om at 

løse en problemstilling eller udvikle noget folk kan drage fordel af. Med dette sagt vil vi benytte 

os af nogle af de aspekter som modellen tilbyder. Her kan det nævnes at vi ikke intenderer at 

gennemgå trin fem, eftersom vi ikke anser det trin som værende væsentlig for vores 

undersøgelsesområde.  

 

Trin 1: 

Traditionelt opstod fælles underholdning ved at man fysisk mødtes og på baggrund af hinandens 

tilstedeværelse skabte en aktivitet, der var med til at skabe en form for underholdning. Indtil 

udviklingen af computeren, og senere internettet, var dette stadig tilfældet. Ved 

programmeringen af et spil er hensigten ofte at spillet skal yde en vis form for underholdning 

eller legende tilstand som Jessen (2008) skriver - hvilket også er tilfældet i vores case. 

Programmeringen danner her et grundlag for de indre mekanismer og processer teknologien 

benytter sig af. Hvis der skal ske en handling, en proces, sker det fordi det er kodet således. De 

indre mekanismer og processer henviser til de principper League of Legends er bygget på og 

dermed bidrager til at teknologien opfylder sit mål. Derfor er det med til at danne et overblik 

omkring hvordan disse er med til at opnå det intenderede formål. Ved implementeringen af 



   

Gruppenr.: S1924791264   BP2     d. 27/5/2019 

 Hussein, Mads og Niklas   RUC 2019    HumTek-B 

 

 
          49  

internettet for den gennemsnitlige borger udviklede der sig et alternativ til underholdning i form 

af fysisk tilstedeværelse, nemlig en online og virtuel verden. League of Legends udkom i 2009, 

langt efter at internettet blev hvermandseje. Her bygger spillet på nogle online principper som 

mange spil før har udviklet til stor succes. Spillet er blevet en platform for noget, der tidligere 

blev gjort uden teknologi eller med meget primitiv teknologi. Den måde spillet fungerer på har vi 

gennemgået mere beskrivende under “Hvad er League of Legends i indledningen. Nogle af de 

konkrete mekanismer og indre processer, som vi ser i det afsnit, er Champions, Ranked system og 

Objectives. Her forstås ranked system som en indre proces i spillet, i det at det handler om 

hvordan man kommer fra et sted til et andet, modsat en mekanisme, der er en opbygning af selve 

spillet. Et eksempel på dette er de førnævnte mekanismer Champions og Objectives, der er med 

til at danne spillets grundsten og sammenhænge. De indre mekanismer forklarer hvordan selve 

spillet opnår dets formål, at skabe et underholdningsmedie, mens processerne komplimenterer 

disse ved at give ekstra formål ved spillet.  

 

Trin 2: 

Artefakter kan kort beskrives som menneskeskabte objekter med en teknologisk funktion. Ved 

gennemgangen af TRIN-modellen tales der om teknologiske artefakter, hvilket skal forstås som 

at artefakter, der ikke har en teknologisk funktion, men dermed en praktisk funktion, ikke 

inkluderes. League of Legends er bygget på en masse tidligere teknologier og artefakter og uden 

dette grundlag ville denne teknologi ikke eksistere. Hermed kan League of Legends ikke 

defineres som et artefakt, men som en teknologi. League of Legends omfatter private computere 

(som her skal forstås som værende både spillerens computer men også virksomhedens 

computere), internettet og servere til at holde spillet kørende online samt at opbevare alle 

spillernes koder og informationer. Af disse eksempler vil det være interessant at kigge mere på 

hvordan internettet, som artefakt, har en rolle, eftersom det bliver brugt som en væsentlig 

byggesten. Som nævnt tidligere drager League of Legends fordel af det online aspekt som 

internettet tilbyder, ved at tillade at man kan starte et spil med andre mennesker fra overalt på 

kloden. Selvom formålet med spillet er relativt simpelt, to hold af fem individuelle spillere, 

kæmper mod hinanden på en bane, hvor målet er at man gennem samarbejde og kommunikation, 

skal slå modstanderen, er det stadig væsentlig at kigge på netop hvad artefakterne gør for spillet 
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som teknologi. Alt fra spiloplevelsen, kommunikation, koder og køb foregår online gennem en 

server, hvilket betyder at der bliver nødt til at være en konstant og stabil forbindelse hele tiden. 

Dette sikres gennem en række af både hard- og software løsninger, der er med til at holde det 

hele kørende. 

 

Trin 3: 

Ved kreationen af spillet League of Legends, var der nogle forventninger om hvad et spil af den 

karakter vil have af tilsigtede effekter, herunder værende et online underholdningsmedie. Dog vil 

der med stor garanti ofte opstå utilsigtede effekter, effekter som udvikleren ikke havde set, eller 

forventet, ville opstå. Utilsigtede effekter kan opdeles i to kategorier, hvoraf den ene er positivt 

utilsigtede effekter og den anden kategori hvor det er negative effekter. Her finder vi det specielt 

interessant at kigge på de negative effekter, eftersom de positive effekter er en bonus, mens der 

helst gerne vil undgås for mange negative effekter. 

Eftersom at spillet er en aktivitet, der foregår foran en computer, er der en risiko for (ligesom ved 

alle andre aktiviteter) at den enkelte person vil ende med at blive afhængig og dermed isolere sig 

selv fra omverdenen. Dette er ofte en tendens, der er set ved andre spil, herunder både 

computerspil, men generelt spil eller oplevelser, der kan give et rush, herunder også lotto. Dette 

er ofte noget, der er observeret ved andre onlinespil. World of Warcraft er et eksempel, som ofte 

er blevet nævnt som et spil, der har haft en større andel af spillerne, som var afhængige, isolerede 

sig selv fra den virkelige verden for at ”leve” i den virtuelle samt bruge mange penge på spillet. 

Afhængige spillere lever af andres anerkendelse, og oplever en form for tilfredsstillelse af enten 

at være bedre en andre, eller at opnå en højere rang inde i spillet (D. NG. and Wiemer-Hastings, 

2005). 

Denne tendens til at se mennesker blive afhængige af et spil er også noget, som opleves i League 

of Legends. Spillet er bygget op omkring et rangsystem, der viser hvor god man er i forhold til 

andre, hvilket har en utilsigtet negativ effekt, som er med til at nogle mennesker oplever en form 

for afhængighed eftersom de gerne vil opnå den højeste rang. Dette kunne forhindres ved at 

inkorporere et teknologisk system, som gik ind og aflæste mængden af tid den individuelle 

spiller bruger, for så at sætte en grænse for at undgå afhængigheden. Dog ville denne løsning 

have endnu en utilsigtet effekt, der betød at de spillere, som ville blive låst for at spille mere, 
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bare ville lave en ny bruger og skifte til den og spille videre der. Dette ville midlertidigt være 

nærmest umuligt at holde styr på, og der er dermed ikke en nem og konkret løsning til hvordan 

den originale utilsigtede effekt med afhængighed kan løses. Online afhængighed et problem, som 

har udviklet sig drastisk til et større og større problem hen over de sidste mange år. 

Ligesom ved alle andre teknologier, der lagrer login- informationer omkring de individuelle 

brugere, er den måske største utilsigtede effekt af det online aspekt af League of Legends, at 

brugeren står over for en risiko for at blive hacket. Selve login oplysninger er relativt korte 

oplysninger på omkring 8-16 tegn, hvilket ikke er det specielt sværeste at hacke sig frem til. 

Grunden til der er en interesse i form af at tilegne sig en anden brugers profil er, at der inden i 

spillet er kosmetiske microtransactions, hvor mange individuelle brugere har brugt flere penge. 

Når en profil bliver oprettet, laver brugeren sit eget login, som lagres i en online server. Ved det 

private login bruges der en e-mailadresse, hvor brugeren derfra har adgang til at ændre koder og 

login, hvis det er nødvendigt. Dette betyder dog at der er to måder hvor man ville kunne få 

adgang til login oplysninger via hacking. Den database League of Legends bruger er sikret ved 

hjælp af diverse sikkerhedsforanstaltninger, så det ville være usandsynligt at dette vil blive 

hacket (samt dette højst sandsynligt er krypteret, så informationen ville ikke give mening 

alligevel). Der hvor problemet ligger er den private brugers sikkerhed. E-mailadresser er relativt 

ofte noget, der bliver hacket, eftersom at folk oftest bruger de samme kodeord til mange af deres 

online logins. Med adgang til disse vil man dermed have direkte adgang til profilerne. Interessen 

her ligger ved enten at videresælge dem for profit, eller selv beholde dem, for at have de 

kosmetiske ændringer til eget brug og spil tid. Dette kan dog relativt gøres væsentlig sværere ved 

den allerede eksisterende teknologi ”Two-factor-authentication”, hvor der ved loginændringer 

skal godkendes fra en anden (godkendt) enhed, før ændringerne kan gå igennem. Selvom Two-

factor-authentication gør det væsentlig mere sikkert for spilleren ikke at miste sin data, er denne 

teknologi ikke umulig at bryde. Her kommer der udfordringer i form af, at brugeren skal forstå 

og bruge de sikkerhedsindstillinger browseren tilbyder samt forstå vigtigheden af ikke at dele 

koder. Dette er ikke en løsning, men der kan argumenteres for, at der prøves at blive 

kompenseret for den utilsigtede virkning med hacket data hvilket er nødvendigt for  

 

Trin 4: 
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Under trin to havde vi en kort gennemgang omkring de teknologiske artefakter. Disse artefakter, 

som blev nævnt i det afsnit, vil blive gennemgået i dette afsnit i et mere dybdegående fokus på de 

større sammenhænge. Det, der skal forstås med et teknologisk system, er den større 

sammenhæng end bare den individuelle teknologi. Her ses det i form af et teknologisk system, 

hvor mange forskellige teknologier arbejder sammen for at skabe et større sammenhæng. Spillet, 

League of Legends, er tilkoblet internettet for at kunne fungere som det online holdspil det er, 

hvilket betyder at internettet kan anses som værende en slags distributionsmedie for de 

programmer, computere og servere spillet benytter sig af. Både programmer, computere og 

server er her andre teknologier, der spiller en rolle i det samlede teknologiske system, som er 

nødvendigt for at League of Legends kan fungere som et teknologisk system. Ved at kigge på 

hvordan en server fungerer, kan der dannes et udgangspunkt hvorfra teknologierne yderligere 

kan beskrives. En server kan fungere på en af to måder. Den første måde er hvor data bliver sendt 

fra hver enkelt spiller gennem serveren til de andre spillere, hvor serveren bare er et mellemled, 

som forbinder spillerne. Med dette skal det forstås, at alle spillere sammen deler computerkraften 

og dermed fælles kører spillet. Det har den ulempe, at hvis en enkelt spiller har problemer med 

internettet, vil de problemer sprede sig til resten af de deltagende i netop det spil. Den anden 

metode kører spillet på en enkel og kraftig maskine, nemlig serveren, som sender informationer 

ud til spillerne. Mens dette er en bedre løsning for at spillet kan køre uden problemer, er det dyrt 

både at bygge men også at have sådan en maskine kørende. Med League of Legends størrelse kan 

disse omkostninger betale sig for at sikre spillerne den bedste oplevelse. Denne server kan 

samtidig også opbevare alt data spillerne har, herunder koder til login i spillet, dankort 

informationer mm. Normalt er der en risiko for tyveri af disse informationer via hackers, men når 

alt data er opbevaret på serveren frem for de privates computere, betyder det at informationerne 

er væsentlig bedre sikret. Ofte er spillerne konstant sluttet til internettet og der er risiko for at de 

eksempelvis besøger hjemmesider hvor der er risiko for at downloade diverse virusser og 

malwares, som kan give hackere adgang til brugernes data. Eftersom at dataene er gemt væk på 

serveren, mindsker dette risikoen for at information bliver stjålet, da det eneste en privat 

computer kan hente ned fra serveren er selve spillet. 
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Trin 6: 

Ved kreationen af en ny teknologi, vil der bag udviklingen af denne være en motivation, en 

drivkraft, der er med til at realisere teknologien i den virkelige verden. Denne drivkraft lægger 

sig ofte direkte op af formålet med den givne teknologi. Formålet anses ofte som værende en 

fordel for verdenen eller en given gruppering af mennesker. League of Legends’ formål var, og er 

stadig, at skabe et online underholdningsmedie, hvilket betyder at drivkraften for holdet bag 

teknologien dermed må være at opnå denne status som et succesfuldt underholdningsmedie. 

Selvom at teknologien blev udviklet, er det ikke nødvendigvis en succes bare af den grund at det 

er markedet, den skal også udbredes så den kan være tilgængelig for så mange som muligt. 

Dermed må en anden drivkraft være at opnå denne tilgængelighed. Dog sker det sjældent, at en 

teknologi ikke møder problemer eller barrierer enten under udviklingen eller efter teknologien er 

færdigudviklet. Eftersom at disse barrierer ofte lægger sig op ad de (negative) utilsigtede 

effekter, som vi tidligere havde en gennemgang af, vil det kunne argumenteres for at barriererne 

vil være det negative stigma, der omringer den online spilgenre eller bare computerspilsgenren 

normalt. Dette skal forstås som at der har været en længerevarende og stadig aktiv diskussion 

omkring hvorvidt computerspil er skadelige, ofte i form af afhængighed, der kan føre til mindre 

social kontakt, dårligere fysisk og psykisk form og generelt et problem for at kunne fungere i en 

normal hverdag. Disse barrierer skal selvfølgelig tages hensyn til, ved at prøve at eliminere dem 

for at opnå teknologiens formål på trods af de barrierer, der opstår løbende. Her er det dog vigtigt 

at forstå at der ofte er uenigheder omkring hvorvidt et formål eller en barriere, er en tilsigtet eller 

utilsigtet effekt. League of Legends er skabt af firmaet Riot Games Inc., og her kan der diskuteres 

hvorvidt at afhængighedstendensen er en utilsigtet effekt eller ej, om det reelt er en barriere. Riot 

Games er et firma, som har til formål at tjene penge. Ved siden af at de gerne vil skabe et 

underholdningsmedie, er deres fokus på indkomst. Eftersom at det at folk er blevet afhængige af 

computerspil og spil generelt ikke er noget, der er et enkeltstående tilfælde for League of 

Legends, er det noget som Riot games må have haft i tankerne. Dettes skal forstås som at der kan 

argumenteres for at firmaet har udnyttet denne tendens til at skabe et større marked, som ved 

hjælp af Microtransactions har skabt en større indkomst for dem.  
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Opsamling 

Analysen af interview påpeger hvordan en stor bestanddel af informanternes udtalelser, stemmer 

overens med hvad teorien siger omkring spil, læring og samarbejde. Informanterne belyser 

områder omkring tilegnelsen af information og viden om spil, det kollaborative arbejde og 

hvordan det muligt kan tages videre til den virkelige verden. Dette er med til at understøtte 

teorierne samt vores undersøgelse af problemstillingen. Interviewet have primært til formål at 

undersøge de positive effekter, og der er derfor ikke blevet spurgt særligt ind til de negative 

effekter, og da det blev gjort, fik vi ikke nogen endegyldige svar. Der er dog en vigtig pointe vi 

kan tage fat i, og det er deres udtalelser om motivation, med henblik især på Magnus, som siger 

han vil være den bedste. Denne motivation til at blive bedre stemmer overens med teorierne 

omkring afhængighedsdannelse. Der er en mulig risiko for afhængighed, og dermed 

konsekvenserne deraf, ved denne motivation om at blive den bedste, hvilket at er værd at 

anerkende. 

Analysen af League of Legends ud fra TRIN-modellen belyser at der er både svagheder og 

styrker, spillet har som teknologi, hvilket stemmer overens med vores teori. Her er det specielt 

interessant at tage udgangspunkt i TRIN-modellens fokus på netop teknologiens indre 

mekanismer og processer, som danner grundlaget for disse svagheder og styrker. Dog er det en 

vigtig pointe at en indre mekanik eller process ikke nødvendigvis kan konkluderes til at være 

enten positiv eller negativ, da de nogle gange kan påvirke i begge retninger, alt efter hvilken 

måde du opfatter teknologien på.  
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Diskussion 

Kritik af hovedempiri. 

Formålet med dette afsnit er ikke at kritisere vores interview, men nærmere reflektere over de 

beslutninger vi har taget, og hvad det har ført os til. 

I arbejdet med interviewet, har vi reflekteret over hvad vi ønskede at gøre anderledes, og et 

gennemgående punkt handlede om strukturen i vores spørgsmål - netop de ledende spørgsmål. 

Interviewet bærer præg af et par ledende spørgsmål, som kan argumenteres for om det er negativt 

eller positivt. Det ledende spørgsmål bygger på en antagelse, som presser informanten i retningen 

af det svar intervieweren ønsker, der kan derfor argumenteres for, at svaret kan være upålideligt. 

Et eksempel på dette ses med spørgsmålet “hvor godt føler I at man kan samarbejde med det 

hold man bliver placeret i, hvor seriøst er det i forhold til når I spiller sammen jer fem på et 

hold.” (s, linje). Dette spørgsmål er et af de indledende spørgsmål, og allerede her kommer ordet 

“samarbejde” ud af det blå, som kan være med til at presse informanterne til at tænke i en 

bestemt retning. Udover at vi trak diskussionen hen mod samarbejde, så gjorde vi også det, at vi 

sammenlignede i spørgsmålet og begrænsede deres svarmuligheder ved at spørge: “Hvor seriøst 

er det i forhold til når I spiller sammen jer fem”. Der kan her argumenteres for, at informanterne 

kommer til at sammenligne, og dermed tænker at når de spiller alene, er det useriøst og der er 

ingen samarbejde. Som interviewer skal man helst undgå disse ledende spørgsmål, da de giver et 

meget farvet svar, som kan gøre datasættet upålideligt. På samme tid kan man se anderledes på 

denne type spørgsmål. For er alle spørgsmål i realiteten ikke ledende spørgsmål, idet alle 

spørgsmål involverer en form for indsnævring af begrænsningen af svarmuligheder? Ser man 

sådan på det, så er det relevante ikke at undersøge hvor ledende spørgsmålet er, men nærmere 

hvilket betydningsindhold spørgsmålet fører til. I vores tilfælde ledte vores spørgsmål os hen til 

relevante svar med betydningsindhold vi kunne benytte os af.  

Et andet emne indenfor interviewet, som vi har reflekteret over, er mængden af datasæt vi har 

indsamlet. Når man udfører fokusgruppeinterviews med hensigt om at indsamle kvalitative 

datasæt, der siger noget om ens problemstilling, er det smart at udføre flere interviews (Halkier, 

2002). Som følge af begrænsninger på ressourcer, såsom tid, og andre komplikationer der opstod 
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i processen, nåede vi kun at udføre et interview. Her kan argumenteres for, at mængden af svar vi 

fik, gør at vores data bliver meget ukonkrete. Formålet med interviewet var netop at få et direkte 

indblik i informanternes holdninger og erfaringer, men er det nok med svar fra kun seks 

personer? I realiteten kunne man argumentere for, at hvis vi interviewede flere mennesker, ville 

vi få flere nuancerede beskrivelser, holdninger mm. Men på samme tid kan der også 

argumenteres for, at den mængde data vi fik fra vores enkelte interview, var nok - for al dataene 

kan ses i relation til teorien og også omvendt.  

Det er dog klart, at hvis vi udførte flere interviews, som var vores ønske, så havde vi 

formodentlig fået flere svar, der gerne også var andre holdninger og beskrivelser, og dette ville 

kunne føre til nye fortolkninger og kunne ses anderledes i relation til teorien.  

Det sidste vi vil diskutere med henblik på interviewet, er selve interviewformen. For kunne vi 

have gavnet mere af at vælge en anden interviewform? Vi valgte at benytte os af 

fokusgruppeinterviewet specielt med fokus på at det komplementerer gruppedynamiske 

processer, hvilket passer perfekt når vi foretager en undersøgelse vedrørende et gruppedynamisk 

spil. Men et vigtigt kendetegn ved fokusgruppeinterviewet er at få alle deltagere bragt på banen, 

så de kan dele deres synspunkter. Ellers ville man lige så godt kunne foretage enkelte interviews. 

I vores tilfælde kan der argumenteres for, at fokusgruppens kriterier ikke helt blev opfyldt. Vi 

oplevede, at det ikke var alle informanter, som kom på banen og delte deres holdninger og 

beskrivelser som vi ønskede. De to informanter Sami og Laurids var ikke meget deltagende i 

interviewet, og her kunne det ses som en fordel, at supplere med enkelte individuelle interviews 

med dem, for at få drevet al den information ud som vi faktisk ønskede. På den anden side kan 

det siges, at vi stadig opnåede det vi ville med den valgte type interview. Informanterne Anna, 

Noah og Oliver var gode til at dele hver deres synspunkter og herefter også nye synspunkter ud 

fra hinandens svar, hvilket er en af styrkerne ved denne interviewform. En fordel, som kan ses i 

kritikken af at ikke alle deltog, er at de informanter, som endte med at dele deres synspunkter, fik 

en del taletid, og det var med til at løsne op i dem og få dem til at dele en del af deres erfaring. 

Specielt Oliver og Noah fik meget taletid, og styrken ved det var, at de svar de producerede, 

endte med at være meget betydningsfulde for vores undersøgelse. Havde Laurids og Sami 

deltaget på lige fod med de andre, så havde vi måske ikke nået at få de dybdegående svar som vi 

ønskede.  
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Afslutningsvis kan det altså siges, at efter denne refleksion af vores valg, så ønskede vi 

selvfølgelig at ændre på visse ting. Men det betyder dog ikke, at kritikken af vores valg ikke har 

gavnet os, vi har stadig kunnet drage fordele af de fejl vi har lavet, men på samme tid også faldet 

i fælder, der kunne have været undgået.  

Kritik af TRIN-model som rammeværk for analyse af spil  

TRIN-modellen er knyttet til basiskurset Teknologiske Systemer og Artefakter. Det er formålet 

at benytte modellen til at analysere en teknologi i forhold til de forskellige trin i teorien. I vores 

arbejde med denne model, har vi haft reflekteret over brugen af den. Med afsæt i at ikke alle 

aspekter af modellen er inddraget, heriblandt trin fem, kan der argumenteres for, at TRIN-

modellen ikke har været fordelagtigt at benytte til at undersøge vores problemstilling. Dette kan 

argumenteres for at være grundet vores teknologi, som er et spil, hvor der igen kan argumenteres 

for dens egnethed. Et andet punkt er, at aspekterne i denne model ikke nødvendigvis er særligt 

stærke til at undersøge forholdet mellem subjektet og teknologien. TRIN-modellen er særligt god 

til blandt andet at forstå de indre mekanismer og processer en teknologi har, men dette kan 

argumenteres for ikke at være en hovedsagelig del af vores problemstilling. Deraf kommer også 

manglen på resultater fra analysen ud fra TRIN-modellen i vores diskussion. Den giver netop 

ikke særlig mange brugbare argumenter i forhold til vores problemstilling. Selvom tanken var at 

kigge på de indre mekanismer og processer i spillet, som var med til at skabe samarbejde, blev 

der ikke fundet mange definitive svar på dette. 

Problemet var dog ikke TRIN-modellen, men nærmere dens relation til vores problemstilling. 

Lige så vel som at den har sine svagheder indenfor vores undersøgelsesområde, så kan den også 

have styrker. De respektive aspekter af modellen, kan hver især have sine fordele og ulemper. Vi 

mener, at nogle af aspekterne kan argumenteres for at være meget vigtige, da de kan underbygge 

pointer som andre analyser ikke nødvendigvis kan. Et eksempel på dette ses i trin tre omkring 

utilsigtede effekter, hvor der kan argumenteres for, at denne model, sammen med den anden 

analyse, kan underbygge vigtige pointer. I analysen af interviewet opnåede vi ikke den største 

indsigt i informanternes synspunkter vedrørende de utilsigtede effekter af spillet. Trin tre i 

modellen har bidraget til at kunne forstå hvilke forventninger man har til spillet, og hvilke 

ønskede og tilsigtede effekter der er, og så hvordan det munder ud i virkeligheden. 
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Ydermere har vi haft reflekteret over hvad TRIN-modellen har bidraget med. Som før nævnt i 

afsnittet, så har TRIN-modellen sine styrker og svagheder. Efter nærmere refleksion over brug af 

modellen, har vi ikke kunnet veje styrkerne op mod svaghederne. TRIN-modellen har ikke været 

det mest optimale at benytte sig af, i det at den ikke komplementerer og ikke udviser aspekter, 

som nødvendigvis faciliterer samarbejde – i hvert fald ikke i så høj grad, som vi føler en analyse 

bør dække.  

Læring, samarbejdsevne og de negative effekter. 

Denne rapports formål er ikke at modbevise de dårlige syn på computere og computerspil. Der er 

nogle negativer ved det, ligesom der er ved så mange andre ting, og det er ikke vores hensigt at 

underminere disse. Vores formål er at påpege, at trods disse negative aspekter, så er der også 

positive, især inden for læring og samarbejde. Det er så op til diskussion hvorvidt de positive 

aspekter vægter mere end de negative i målgruppens hverdag. De negative effekter forekommer 

primært i form afhængighed og konsekvenserne heraf. Denne afhængighed er forbundet med 

motivationen til at spille, og er derfor svær at afkoble. Den er altid en mulig faktor. Det skal dog 

siges, at afhængighed er meget subjektiv, og ikke en given ting. Det er ikke sikkert det sker, men 

folk kan være mere udsatte, hvis de er mere letpåvirkelige, såsom børn og unge. Det er derfor 

nødvendigt at tage hensyn til dette. 

Det er allerede vist, at spil i visse former fører til læring. Denne læring er ofte meget uformel og 

ikke af faglig kapacitet. Det er her ikke vigtigt hvad man lærer, men hvordan. Men hvor vigtig 

kan man sige denne læringsproces er, hvis resultatet ikke er fagligt? Det har som Jessen (2008) 

skriver, været besværligt at beherske denne uformelle læring til noget fagligt, og det er netop det, 

der er målet nu med læringsspil. 

Det man kan sige, at man tager med fra det, er denne tilgang til tilegnelse af information. Altså 

metoden til at få fat på den information man ønsker, enten ved at finde ud af det selv (trial-and-

error) eller ved at søge informationen fra en, der ved bedre. Det kan blive en ressource til 

fremtidig læring og problemløsning også i faglig kontekst. Det er netop ikke utænkeligt at 

personer kan bruge denne tilgang til information til alle andre former for information, også 

selvom motivationen ikke er den samme. Grundet internettets mange muligheder, og mere og 
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mere integreret del af uddannelse, er der altid mulighed for at finde information fra en, der er 

klogere end en selv. Man kan også gøre brug af trial-and-error ved at opstille hypoteser og 

afprøve dem, for at finde konkret viden. 

Men trods at spil kan have positiv indflydelse, er der stadig den kritik, som omhandler hvad man 

går glip af mens man spiller. Altså hvad kunne man have lavet i stedet, og havde det været mere 

produktivt for en? Der er jo de mulige negativer ved at sidde foran computeren, som måske ikke 

ses i andre fritidsaktiviteter. Sport er en af de fritidsaktiviteter, der er et større ønske om at folk 

bruger tid på. Især i stedet for at sidde foran computeren. Dette er grundet de åbenlyse fysiske 

fordele ved at dyrke sport frem for at sidde ned. Det er godt for helbredet, og i mange tilfælde 

med til at skabe sociale fællesskaber, især hvis sporten er holdbaseret. Andre aktiviteter, der kan 

blive set som værende mere produktive, er f.eks. at læse bøger, at “nyde det gode vejr” og at 

være sammen med venner. Man kan sagtens begå sig i flere af disse aktiviteter, hvilket mange 

gør. 

Vi kan ikke tage de positive effekter af disse andre aktiviteter væk fra dem, men vi kan dog 

kritisere den antydning, at visse aktiviteter objektivt er bedre end andre. Hvis vi tager 

udgangspunkt i Jessen (2008) og hans tanker om, hvordan læring opstår i spil netop ved 

motivation og sætter det i forbindelse med alle aktiviteter. Netop at det gavnlige kommer af 

motivationen til at lave aktiviteten. Det er motivationen i form af den legende tilstand, der driver 

fritidsaktiviteter. Dermed er der ikke nogen aktiviteter, som er objektivt fordelagtige, da det er 

baseret på den subjektive investering i aktiviteten. De forskellige aktiviteter har dog objektive 

positive effekter, men det er indsatsen, som bestemmer hvor meget man får ud af aktiviteten. En 

person, der er tvunget til at dyrke sport, selvom de ikke er interesseret, vil gavne minimalt i 

forhold til den investerede sportsudøver. De får måske en smule motion, men vil nok prøve at 

undgå det eller at gøre det halvrøvet. En person, der læser bare for at læse, får ikke det samme ud 

af læsningen som den passionerede læser. De får måske utilsigtet bedre litterære evner, men nok 

ikke på samme vis som personen, der går op i læsningen. 

Kritikkerne af computer og computerspil, er primært i de negative aspekter i forhold til 

overforbrug og afhængighed. Vi vil her argumentere for, at det ikke kun er computer og 

computerspil, der af fritidsaktiviteterne lider af negative aspekter, ved “overforbrug”. Sport har 
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mulighed for at give skader, som kan vare meget længe, hvis man overanstrenger sig. Dette er 

ikke atypisk for en dedikeret sportsudøver. Læsning har dog ikke nogen direkte fysiske eller 

psykiske negativer, men kan siges at mangle en “tværfaglighed” i de positive aspekter. Hvor 

computerspil kan have mulighed for læring og samarbejde, hvilket inkluderer social interaktion, 

og sport har social interaktion og fysisk helbred, så kan læsning siges at være mangelfuld. Vi 

argumenterer ikke for at læsning derfor er dårligere end de andre, men at de positive effekter er 

allokeret i forhold til de andre. Et overforbrug af læsning vil dermed ikke give nogen fysiske 

eller psykiske negative effekter som sådan, men nærmere have en social konsekvens i forhold til 

den mangelfulde sociale interaktion. Det skal dog siges, at de negative effekter ved 

computerbrug ses oftere og mere tydeligt end ved de andre, og dette erkender vi. Det vi prøver at 

påpege, er blot, at det ikke er den eneste, og at det negative syn ikke altid er retfærdigt. 

Hvis vi ser på de forskellige aktiviteter i forhold til social interaktion, så er det vores påstand, at 

hvis en person ses som værende mere villig til at spille computerspil, frem for at være sammen 

med familien eller andre, så bliver det set som dårligere end hvis de vælger sport eller læsning. 

Vi mener ikke at denne påstand er for langt ude, og er primært baseret på personlige oplevelser. 

Denne stilling til fritidsaktiviteter er dog tildeles meningsløs, hvis vi forholder os til vores 

tidligere argument.  

Hvis vi vender tilbage til tanken om de positive aspekter af computerspil, med henblik især på 

Online Multiplayer spil, så fortæller Jessen (2008) om den konstruktivistiske læring koblet med 

situeret læring i sociale fællesskaber, som forekommer i læringsfællesskaber- og netværk. Her 

ses der nemlig denne sociale interaktion med andre i forbindelse med computerspil, i og med at 

man lærer af andre ved at arbejde sammen med andre. Her er der meget fokus på at læring 

foregår som en fælles opgave, men der snakkes ikke så meget om den indre proces. Informanten 

Oliver kommer dog med en udtalelse, der er yderst interessant, omkring hvordan han i 

forbindelse med hans erfaring med computerspil, mener han har lært at reflektere over sine 

handlinger og lærer deraf. Denne indre proces er der ikke taget fat i, i meget af den teori vi har 

omkring spil og læring. Teorien peger på at læringen og læringsprocessen, grundet dens 

uformalitet, er meget underbevidst. Det kan dog argumenteres at være en kæmpe fordel at kunne 

reflektere over sine handlinger, fordi deraf lærer man ikke kun den viden man søger, men 

samtidig også den proces, der står bag. Netop som han siger “hvorfor gør jeg sådan her?” frem 
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for eventuelt bare “hvordan gør jeg sådan her?”. Han er bevidst om processen, der er med til at 

skabe den viden, som udformer hans handling, da han spekulerer over det. En anden pointe han 

påpeger er, at han kan tage denne proces med videre i det virkelige liv. Denne tankeproces i at 

spekulere over den viden, der ligger bag hans handlinger. Dette kan være et tegn på at 

læringsprocesserne fra spil, som normalt er underbevidste, faktisk bliver draget videre til det 

virkelige liv, men at man måske ikke altid opdager det, fordi de netop er underbevidste. 

Men hvad så med denne sociale læring i online spil, og i særdeleshed i forbindelse med Olivers 

udtalelser om reflekterende tanker, hvordan forbindes det med samarbejde? Lærer man at 

samarbejde, når man samarbejder om at lære?  

Hovedformålet med dette projekt var at undersøge hvorvidt man kan udvikle sine 

samarbejdsevner ved at spille online multiplayer spil, som netop ofte kræver samarbejde. Der er 

mange, der har skrevet om spil og læring, såsom Jessen (2008), Gee (2003) og Brainbridge 

(2010). Dertil er der mange, som har skrevet om hvordan samarbejde forekommer, og 

samarbejdsforholdene i online spil, såsom Kou et al (2014). Der er dog ikke mange, der har 

undersøgt og påvist hvordan samarbejde i spil, måske har en korrelation til samarbejde i den 

virkelige verden. Om man kan gavne af disse online uformelle og ufaglige samarbejdsopgaver, 

ved at udvikle ens evne til at samarbejde. Der er blot en udtalelse fra Bainbridge (2010), som 

påpeger evnen til at samarbejde som en “mode of cognition”, der kan læres af online spil. 

Det er den tanke at online spil fører til udvikling af samarbejdsevner, som Bainbridge påpeger, 

der er vores afsæt i dette projekt. Citatet fra Bainbridge påpeger dog kun at læringen af 

samarbejde sker, men ikke hvordan. Vi vil hertil diskutere hvordan man lærer at samarbejde 

gennem online spil, nu hvor vi med afsæt i Bainbridge delvist kan konkludere at det er muligt. 

Det essentielle i den læring, der foregår i spil, er netop læringsprocessen, der i bund og grund er 

drevet af motivation. I online spil sker denne læring ofte ved videns udveksling med andre 

spillere, enten i spillet eller via. Penumbra. Her er computerens rolle medium for 

samarbejdsopgave samt kommunikation, som Roschelle (1994) forklarede. Samarbejdet er 

vigtigt for at skabe viden, og dermed at finde succes i spillet. Samarbejdet bliver i denne 

sammenhæng nødvendigt for spilleren, ligesom Kout et al (2014) skriver, og dermed en 

motivation for spilleren. Jessen (2008) påpeger også at samarbejde ofte også bliver en 
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motivation, i form af at succes i spillet er baseret derpå. Samarbejde er dog en sekundær 

motivation, da den primære motivation altid vil være den legende tilstand eller sociale status. Det 

er derfor ikke nok kun at have viden om spillet, men også viden om hvordan man samarbejder 

med andre. I takt med at viden om og evner i spillet er krævet for at komme videre i spillet, så er 

viden om evner i samarbejde lige så vigtige, i spil hvor samarbejde er nødvendigt. Spilleren lærer 

derved at samarbejde i samme omfang som de lærer at spille spillet. Spørgsmålet er så, hvordan, 

hvis muligt, denne viden om og evner i samarbejde kan tages med videre i den virkelige verden, 

eller om den kun er situationel. Dette kan være svært at bevise da, som vi nævnte tidligere, 

læringsprocesserne, hvori samarbejde er en del af, viser sig at være underbevidste. Evner i spillet 

viser sig ret konkret i form af at spillerne ved hvad de skal gøre og kan forklare det. Evner i 

samarbejde viser sig derimod primært i praksis eller i forbindelse med den bestemte situation. 

Kou et al (2014) skriver nemlig om hvordan spillerne ved hvordan de skal skabe godt samarbejde 

i forbindelse med et spil LoL, men intet om i den virkelige verden. Her kan Noahs udtalelse om 

at tage lederrollen give et peg på, at samarbejdsevnen tages videre i forhold til lederskab og 

kommunikation. Dette stemmer også overens med hvad Bainbridge (2010) skriver at Papargyris 

og Poulymenakou argumenterer for kan tages videre fra spil. 

League of Legends er en af de førnævnte spil, der netop kræver samarbejde, som Kou et al 

(2014) skriver. Men hvordan forekommer det i spillet? 

Det er først og fremmest vigtigt at spillet skaber motivation hos spillerne til at spille. Læringen i 

spillet er nemlig baseret på motivation, som Jessen (2008) skriver. Bainbridge (2010) påpeger 

hvordan flow er vigtigt for et spil, for at folk gider at spiller. Flow er dog et rimelig subjektivt 

koncept, men Bainbridge (2010) citerer hertil otte elementer, som kan være med til at skabe flow: 

“ 

● A task that can be completed; 

● The ability to concentrate on the task; 

● That concentration is possible because the task has clear goals; 

● That concentration is possible because the task provides immediate feedback; 

● The ability to exercise a sense of control over actions; 

● A deep but effortless involvement that removes awareness of the frustrations of everyday 

life; 
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● Concern for self disappears, but sense of self emerges stronger afterwards; 

● The sense of duration of time is altered; 

“ 

Hvis vi kigger på League of Legends i forhold til flow kan vi se hvor godt den skaber lysten til at 

spille, og dermed motivation. 

A task that can be completed 

League of Legends er baseret omkring et mål; at ødelægge modstanderens base før de ødelægger 

ens egen. Der er flere forskellige opgaver man kan løse i forfølgelsen af dette mål, der hver især 

er med til at bringe en tættere. I League of Legends er disse ting kaldet “objectives”. Det er ting 

som “Towers”, “Drake” osv. 

The ability to concentrate on the task 

Man bliver som spiller placeret i et afgrænset spil med andre spillere, og det er lettere umuligt 

ikke at kunne koncentrere sig om opgaverne, da det er det eneste man laver i spillet. Man prøver 

at tage objectives. 

That concentration is possible because the task has clear goals 

Som sagt var målet at ødelægge modstanderens base, og det er tydeligt for spilleren, da det netop 

er sådan man vinder og ender spillet. Det fremstår at man kommer tættere på målet ved at klare 

opgaverne, ved enten at man “fysisk” kan komme tættere på deres base, eller ved at man kan se 

man fører over det andet hold. Denne føring ses netop ved, at man har mere guld end 

modstanderen og derfor er stærkere. Jo stærkere man er i forhold til modstanderen, jo nemmere 

har man ved at komme ind til modstanderens base 

That concentration is possible because the task provides immediate feedback  

Det er netop i forbindelse med den “fysiske” fremgang til modstanderens base, og de guld man 

får når man klarer opgaverne, der viser at man kommer tættere på mål. De får direkte feedback 

på hvor langt man er med opgaven, ved at kunne se f.eks. Towers liv, samt når de er klaret ved at 

man kan se man modtager guld, og at der ikke længere er den forhindring i vejen. 

The ability to exercise a sense of control over actions 

I League of Legends styrer man sin egen champion, har fuld kontrol over hvor de går hen, og 

hvilke abilities de bruger. Dertil har man også kontrol over hvordan man vil styrke sin champion 

med items. Der er selvfølgelig en meta, som bestemmer hvad der er bedst, men det er stadig fuldt 
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ud op til en selv. Derudover kan man udføre visse andre egenskaber, såsom jokes eller at danse, 

som er forskelligt fra champion til champion. 

A deep but effortless involvement that removes awareness of the frustrations of everyday life 

I form af at spillet er afgrænset, så er spillere ofte meget involveret i spillet. Der er ikke mulighed 

for bare at sætte spillet på pause eller at slukke det heller. Hvis man vælger at gå, så kan det have 

den konsekvens, at man ikke får lov til at spille en anden gang. Med andre ord, så bliver man 

bandlyst. Folk er derfor så koncentreret om spillet, at de netop ender med at glemme omverdenen 

og dens frustrationer. 

Concern for self disappears, but sense of self emerges stronger afterwards 

Dette element kan være lidt svært at få til at passe på League of Legends. Dette er bygget på, 

hvordan man i RPG’s indtager rollen som hovedkarakteren, og dermed glemmer om sig selv. 

Man er ikke længere bare en helt normal person, man er helten i dette eventyr. Der kan 

argumenteres for at dette sker, men dog ikke i samme forstand. Man glemmer sig selv mere i 

form af, at man er koncentreret om at vinde. 

The sense of duration of time is altered 

Som nævnt tidligere varer et spil 30-50 minutter ad gangen. Det er ikke muligt at pause eller at 

stoppe. Det er ikke unormalt at folk, der spiller League of Legends, fuldkommen glemmer hvad 

klokken bliver, og hvor lang tid de egentlig har spillet. Dette er også selvom at der er en in-game 

timer, som viser hvor langt tid man har spillet i det spil. 

Der er en umiddelbar forbindelse mellem de otte elementer og League of Legends, og vi kan 

dermed konkludere at der bliver skabt flow i League of Legends, og derfor motivation til at spille. 

Samarbejdet forekommer, i form af at de opgaver, som skal løses, ikke altid kan løses alene. 

Enten fordi opgaven er for hård for spilleren alene, eller fordi modstanderne prøver at stoppe en. 

Samtidig, for at kunne nå målet, så er det vigtigt at modstanderne ikke når ens egen base først. Så 

selvom man løser visse opgaver alene, kan det være at modstanderne løser deres opgaver, og 

man er derfor nødsaget til at hjælpe ens hold med at stoppe dem. Ens opgaver er derfor meget 

dynamiske. Det er ikke altid de samme, det kommer an på hvordan ens holdkammerater løser 

deres opgaver og hvor godt. Der kan hertil godt komme uenigheder blandt holdspillerne. Det er 

netop her hvor Kou et als (2014) pointe omkring vigtigheden af kommunikation kommer ind. 

Det er vigtigt at være på samme side som de andre på ens hold. Kravet på samarbejde i spillet 
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forekommer her, ved nødvendigheden af kommunikation. Der skal være en fælles forståelse for 

målet, ligesom Roschelle et al (1994) skriver. Hvis ikke der er dette, så bliver opgaverne ikke 

løst, og derfor så når man ikke frem til mål. Du er afhængig af de andre spillere, og deres evne til 

at løse opgaverne i spillet. 

Vores informanter understøtter dette, med deres udtalelser om hvordan man i højere rang har 

mere brug for kommunikation og samarbejde (se bilag 1). Jo sværere målet er at nå, jo mere 

kommunikation er nødvendigt. Det er også derfor, som Kou et al (2014) skriver, at det ofte er når 

man er bagud, at der er en, som er nødt til at tage lederrollen. Koordination er vigtigt. 

De indre mekanismer, vi har udforsket i analysen, der gør sig gældende for etableringen af 

samarbejde i League of Legends er således objectives og ranked-systemet. Ranked-systemet er 

netop grundet dens opdeling af spillere efter evne, og dertil det krav om kommunikation og 

samarbejde, som ses i højere rang, samt motivationen for spilleren i forhold til den sociale status 

(Jessen, 2008). Objectives ved at være opgaverne i spillet, der skal løses, og som oftest ikke kan 

løses alene. Der er en til indre mekanisme, som er champions, der også gør sig gældende for 

etablering af samarbejde. Disse champions har hver deres unikke sæt af egenskaber de kan bruge 

enten offensivt eller defensivt på andre spillere. Valget af disse champions er med til at 

bestemme samarbejdsforholdene. Hvem gør hvad og hvornår? De forskellige champions har 

nemlig forskellige styrker og svagheder, og man bliver dermed nødt til at spille omkring disse, 

både i forhold til modstandernes og ens eget hold. Man kan opbygge ens strategier ud fra dette. 

Det kan hertil være fordelagtigt at bestemme strategien, og dermed valget af champions inden 

spillet starter, ved at planlægge proaktivt. Ellers bliver det gjort reaktivt. Dette kan være en 

hovedsagelig forudsætning for at kunne vinde. 
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Konklusion 

Projektets formål var at undersøge relationen mellem samarbejdsevner og League of Legends. 

Her var vores intention at undersøge og fremhæve de positive aspekter ved computerspil, hvor 

der ellers er et generelt stigma, som fokuserer på negativerne. Vi satte os for at udspørge League 

of Legends spillere omkring deres erfaringer i forhold til problemstillingen, samt at kigge på 

League of Legends som teknologi og at arbejde med relevant teori omkring emnet. Hvad har vi 

så fundet ud af? Ud fra vores arbejde, har vi fundet at læring og samarbejde forekommer i spil. 

Vi har taget fat i disse og diskuteret hvor gavnlige de er for personen samt hvorvidt de kan 

overføres til det virkelige liv. Ydermere har vi afdækket hvordan netop League of Legends 

faciliterer disse elementer.  

Vi har fundet frem til, at League of Legends kræver samarbejde, grundet spillets mekanikker. Ud 

fra dette kan vi konkludere, at spillet faciliterer samarbejde, og det af den grund er med til at 

styrke spillerens samarbejdsevner. Dette ses i og med at samarbejde er en nødvendig del for at 

opnå spillerens motivation, som enten er den legende tilstand eller den sociale status. Ligesom 

viden om spillet er vigtigt for spillet, såvel bliver viden om samarbejde. Vi kan dog ikke drage 

nogen definitiv konklusion om hvorvidt det tages videre med i det virkelige liv, men vores 

postulat er, at det er muligt. League of Legends er dog ikke fri for de negativer, der forbindes 

med spil, såsom afhængighed. Det er netop også denne motivation, som er 

afhængighedsdannende. Vi vil herudfra påpege, at trods den positive effekt spillet kan have, skal 

man stadig være varsom. Det, som fører til positiverne, fører samtidig også til negativerne, og vi 

kan dermed ikke konkludere at positiverne opvejer negativerne. 
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