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Abstract 

Our explorations of the possible worlds of fiction help increase our understanding of each other, the 

world around us, and ourselves. The purpose of this study is to examine how narrative computer 

games may provide identity-defining insights and which literary teaching methods are beneficial to 

facilitate students’ access to them. To illustrate the learning potential of the genre this study examines 

the narrative computer game The Last of Us (2013). On the basis of cognitive literary theories relating 

to the concepts of immersion and narrative experientiality this study finds that the identity 

developmental potential of narrative computer games relies on a sense of fictional experiential 

learning. The inaugurating move in this learning is the player’s immersion in the story of the game, 

the so-called narrative immersion. As the players therein become emotionally involved in the player-

characters’ lives they are exposed to a sense of shared experience with said characters. As this shared 

embodied experience within the storyworld is accompanied by the medium-specific interactive nature 

of computer games, players are also stimulated to project their own prior knowledge and experiences 

as they form assessments based on their subjective impressions of the storyworld. In a cognitive 

simulation, this interaction between the players’ prior experiential background and the experiences 

of the protagonists provides an avenue for players to reflect on how they would react if they were 

faced with a similar situation. The culturally mediated experiences the players thus gather may 

influence, redefine and expand the players’ current world of knowledge. In order to pave the students’ 

way to acquire these identity-defining insights, this study finds that pedagogical practices that favour 

a climate where students are encouraged to immerse themselves in the storyworld and attribute their 

prior experiential backgrounds to their fictive experiences therein are key factors that help unlock the 

full learning potential of narrative computer games. 

Key words: involvement, immersion, experience, narrative experientiality, narrative computer 

games, The Last of Us, envisionment. 



 
 

Sammanfattning 

Vår utforskning av fiktionens världar kan fördjupa vår förståelse för oss själva, varandra och vår 

omvärld. Syftet för denna litteraturstudie är att nå en förståelse för hur narrativa datorspel kan ge 

upphov till dessa identitetsutvecklande insikter och hur litteraturundervisningen kan stödja elevernas 

vägar till att nå fram till dem. För att illustrera textgenrens lärandepotential används det narrativa 

datorspelet The Last of Us (2013) som ett studieobjekt. Med basis i kognitiv litteraturteori kring 

termerna immersion och narrativ experientialitet kan man utifrån denna litteraturstudie uttyda att de 

narrativa datorspelens upphov till identitetsutvecklande insikter bygger på ett slags fiktivt 

experientiellt lärande. Det inledande steget i detta lärande är spelarens inlevelse i spelets berättelse, 

den så kallade narrativa immersionen. Då datorspelsnarrativet etablerar ett känslomässigt 

engagemang gentemot spelarkaraktären möjliggörs ett delat erfarande inom fiktionsvärlden. Detta 

interaktiva och förkroppsligade tillstånd stimulerar spelaren att projicera sina egna kunskaper och 

erfarenheter för att förstå sina intryck av sin inlevelse i fiktionsvärlden. I en kognitiv simulation tillåts 

spelare reflektera hur de skulle reagera om de vore i samma situation. De kulturellt medierade 

erfarenheter spelare således tar till sig har potentialen att expandera deras befintliga 

förståelsebakgrund. De litteraturdidaktiska överväganden som nödvändiggörs för att stödja detta 

lärande bygger på att främja elevernas inträde i fiktionsvärlden och uppmuntra dem att knyta an sina 

individuella bakgrunder till sitt fiktiva erfarande. 

Nyckelord: inlevelse, immersion, erfarenhetsskapande, narrativ experientialitet, narrativa datorspel, 

The Last of Us, föreställningsvärldar.
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Inledning 

Fiktion är inte bara en form av underhållning, en tillflyktsort från vardagen eller ett meningslöst 

tidsfördriv. Vår utforskning av fiktionens världar kan också berika oss med nya kunskaper. I sin 

inflytelserika bok Literature as Exploration (1933) var Louise M. Rosenblatt tidigt ute med att 

litteraturundervisningen behövde befrämja denna lärandepotential. Rosenblatt menar att berättelsers 

förmåga att låta oss träda in i andras medvetande, dela deras känslotillstånd och imaginärt få delta i 

fiktiva händelser gör att vi levandegörs i texten.1 I vårt eget varande i fiktionsvärlden får vi i utbyte 

erfarenheter som vidgar vår förståelse. De senaste årtiondenas tillströmning av kognitiva och 

psykologiska hållningar till litteraturen finner, i linje med Rosenblatt, att vår kapacitet att förstå oss 

själva, varandra och vår omvärld expanderas genom våra fiktiva upplevelser.2  

Denna identitetsutvecklande lärandepotential i fiktionen söker man ta till vara på i 

litteraturundervisningen.3 Ett centralt syfte för svenskämnet i gymnasieskolan är att undervisningen 

ska utveckla elevernas förmåga att kunna använda litteraturen som en källa till självinsikt och 

förståelse för andra människors livssituationer.4 Men vilka textmedier är det då som besitter 

potentialen att kunna agera som dessa källor till ny kunskap? Historiskt sett har skönlitterära verk 

varit de som har fått axla denna viktiga pedagogiska roll. En av de mest kända förespråkarna för 

skönlitteraturens positiva inverkan är Martha Nussbaum. Hon påstår att läsningen kan ses som en 

”inövning i empati” vars upphov till medupplevande formar oss till mera altruistiska 

världsmedborgare.5 

Med denna identitetsutvecklande potential i åtanke är det svårt att inte bli orolig när man ser de 

senaste årens illavarslande vittnesmål om ungdomars skönlitterära läsning. 2016 års PIRLS 

undersökning visar exempelvis att Sverige tillsammans med Danmark är de två länder vars elever 

tycker minst om att läsa på fritiden.6 I åldersgruppen 16–19 år har antalet pojkar som läser nästintill 

                                                 
1 Louise M. Rosenblatt, ”The Acid Test for Literature Teaching”, The English Journal 45, nr 2 (1956): 66–74. s. 66. 
2 Hanna-Riikka Roine, Imaginative, Immersive and Interactive Engagements; The Rhetoric of Worldbuilding in 
Contemporary Speculative Fiction, Tampere: Tampere University Press, 2016. s. 11 
3 Maria Jönsson och Anders Öhman, ”Inledning”, i Litteratur och läsning; Litteraturdidaktikens nya möjligheter, red. 
Anders Öhman och Jönsson, Lund: Studentlitteratur, 2015, 9–18. s. 13; Skolverket, Läroplan, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm: Skolverket, 2011, 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705. [Hämtad: 2018-04-25]. s. 161. 
4 Skolverket, 2011. s. 161. 
5 Martha C. Nussbaum, Love’s Knowledge; Essays on Philosophy and Literature, New York: Oxford University Press, 
1990; Jönsson och Öhman, 2015. s. 13. 
6 Skolverket, PIRLS 2016; Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv, Internationella 
studier, Rapport 463 Stockholm: Skolverket, 2017, http://www.skolverket.se/publikationer?id=3868. [Hämtad: 2018-
04-25]. s. 38–39. 
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halverats från 30,6 procent år 1983 till 16,7 procent år 2006.7 Trots flickornas något mera positiva 

attityd till läsning har även deras läsintresse svalnat. I samma åldersgrupp och tidsintervall ser vi en 

nedåtpekande kurva från 50,5 procent till 34,3 procent.8 Som Maria Jönsson och Anders Öhman 

beklagar har litteraturundervisningen ”troligen aldrig varit svårare än vad den är idag” 9, vilket man 

sett till dessa uppgifter har full förståelse för.  

Svensklärare står således inför en uppförsbacke sett till hur de ska bemöta elevernas läsattityder 

i undervisningen. Något som snarare stjälper än hjälper dem i denna uppförsbacke är, som bland annat 

Christina Ohlin-Scheller har observerat, att lärarnas ”medierepertoarer” sällan överensstämmer med 

de mer handlingsorienterade och multimodala texter som eleverna föredrar utanför skolan.10 Trots att 

kursplanen visserligen anger att eleverna, utöver skönlitterära texter, också ska utveckla sin förmåga 

att använda ”andra typer av texter samt film och andra medier” som en källa till identitetsutveckling 

tyder klassrumsstudier på att lärare ger dessa medier ett begränsat utrymme i undervisningen.11 Livia 

Lutas förbinder detta med forskning som påvisat att många svensklärare behandlar ”skönlitteraturen 

som ett överordnat och privilegierat medium”, vilket har lett till en norm hos lärare att neddegradera 

andra mediers status i undervisningen.12 När andra medier väl dyker upp används de snarare som ett 

komplement till skönlitteraturen snarare än som ett eget medium med egna egenskaper, som också 

Olin-Scheller har observerat.13 

John Deweys tankar om att undervisningen behöver inkludera det eleverna gör utanför skolan 

för att nå ett lärande som ”tillkommer från elevernas vardagsliv” tycks således lysa med sin frånvaro 

i litteraturundervisningen.14 Snarare än att få bukt med elevernas attityder till läsning riskerar eleverna 

istället uppleva skolans litteraturundervisning som alltmer distanserad från det de finner som 

meningsfullt.15 

                                                 
7 Anders Öhman, ”Vad händer i läsningen? Litteraturundervisningen och de nya medierna”, i Litteratur och läsning; 
Litteraturdidaktikens nya möjligheter, red. Maria Jönsson och Anders Öhman, Lund: Studentlitteratur, 2015b, 67–81. s. 
67. 
8 Öhman, 2015b. s.  67. 
9 Jönsson och Öhman, 2015. s. 9. 
10 Christina Olin-Scheller, Såpor istället för Strindberg?: Litteraturundervisning i ett nytt medielandskap, Stockholm: 
Natur och kultur, 2008. s. 128. 
11 Skolverket, 2011. s. 161. 
12 Liviu Lutas, ”’Paradoxalt berättande’ i litteraturundervisning på gymnasiet”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 41 vol., 
3–4 Lund: Tidskrift för litteraturvetenskap, 2011, 131–144. s. 138. 
13 Christina Olin-Scheller, ”Ett vidgat textbegrepp i praktiken”, i Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk 
inriktning: Göteborg den 8-9 januari 2004, red. Staffan Thorson, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med 
didaktisk inriktning, 2004, 172–185. s. 174. 
14 Hannah R Gerber och Sandra Schamroth Abrams, red., Bridging Literacies with Videogames, Rotterdam: 
SensePublishers, 2014. s. 1. min övers. 
15 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar, vol. 2006:67, 
Karlstad University studies 1403–8099 Karlstad: Estetisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskap, Karlstads 
universitet, 2006. 
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Sett till denna problematik kan man uttyda ett behov av att försöka minska klyftan mellan 

elevernas och skolans textvärldar, i synnerhet för att försäkra sig om att fiktionens viktiga 

identitetsutvecklande potential inte går förlorad. En textgenre där denna klyfta är som mest 

framträdande är användningen av datorspel i undervisningen.16 Trots datorspelskulturens popularitet 

är dess förekomst i undervisningssammanhang minst sagt begränsad i dagsläget.17 Datorspel utgör 

således ett intressant studieobjekt just med tanke på denna avsaknad för att, i en mening, se vilken 

potential undervisningen kan ta till vara på.  

Med basis i kognitiv litteraturteori kommer detta arbete undersöka om detta medium förtjänar 

en plats i litteraturundervisningen. Den datorspelsgenre som har varit mest lämpad för arbetets 

litteraturvetenskapliga fokusområde är de så kallade narrativa datorspelen. I dessa spel står 

narrativiteten, det vill säga själva förmedlingen av berättelsen i en något överordnad ställning till den 

ludiska, spel- och lekmässiga dimensionen. Genom att studera genrens mediumsspecifika upphov till 

erfarenhetsskapande kommer detta arbete söka förståelse för hur denna vardagstext kan användas 

som en källa till identitetsutveckling och vilka litteraturdidaktiska överväganden som således 

nödvändiggörs för att underlätta elevernas tillägnande av textens insikter. 

Den mediumsspecifika egenskap som är av särskilt intresse för detta arbetes fokus på fiktionens 

identitetsutvecklande lärandepotential är genrens relativt påtagliga förmåga att väcka inlevelse i 

fiktionsvärlden. Ett ofta åberopat svar till varför ungdomar ständigt söker sig till spelupplevelsen 

brukar ofta låta i stil med att ”det är som att gå in i en annan värld och man är inte samma person som 

i verkliga livet”.18 Om vi återvänder till Rosenblatts emfas att det just var textens upphov till att vi 

levandegörs i fiktionsvärlden som ligger till grund för att vi tar till oss nya existentiella kunskaper är 

detta således en ytterst intressant aspekt att bygga vidare förståelse kring. I detta arbete kommer fokus 

ligga på varför det kan vara viktigt att använda hellre än att förkasta narrativa datorspels upphov till 

inlevelse i litteraturundervisningen.  

Som studieobjekt kommer detta arbete använda det narrativa datorspelet The Last of Us (2013). 

The Last of Us utvecklades av datorspelsföretaget Naughty Dog och släpptes år 2013 till 

spelkonsollen PlayStation 3. För regin står Neill Druckmann och Bruce Stanley. Spelet mottogs med 

en enorm internationell succé, såväl av spelkonsumenter som av kritiker. Litteraturteoretiker Amy M. 

Green ansluter sig till denna hyllningsskara; i en artikel beskriver hon hur ”The Last of Us provides 

a clear and compelling case that video games can stand as powerful, thematically rich, and 

                                                 
16 Gerber och Abrams, 2014. s. 1. 
17 Gerber och Abrams, 2014. s. 1. 
18 ”Det är som att gå in i en annan värld”, Corren, Östgöta Correspondenten, Linköping, 03 januari 2007, åtkomstdatum 
23 maj 2018, http://www.corren.se/nyheter/linkoping/det-ar-som-att-ga-in-i-en-annan-varld-4177873.aspx. 
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complicated narratives expressing the turmoil and fragility of human culture in the same way as their 

literary and film counterparts do”.19 I detta fall kan The Last of Us rika känsloengagerande 

berättarteknik, inviter till inlevelse och erfarenhetsskapande hjälpa till att exemplifiera den 

identitetsutvecklande lärandepotential som narrativa datorspel besitter. 

Det kan emellertid framstå som något kontraproduktivt att ägna undervisningens dyrbara tid åt 

ett medium som eleverna redan är familjära med när skönlitterära texter har det allt svårare ”att hävda 

sig i kampen om den tid som varje elev har till sitt förfogande” i dagens mediesamhälle.20 Emellertid 

bör inte förekomsten av ett medium likställas med elevernas förståelse för hur mediet kan nå sin fulla 

lärandepotential. Min mening, vill jag också betona, är inte att ersätta skönlitterära texter med 

datorspel utan snarare studera dess potential att kunna användas som ett inledande steg till 

skönlitteraturen. Som litteraturprofessor Anders Öhman poängterar kan vi genom att bygga en 

förståelse för ”vad de olika medierna innebär för vårt sätt att läsa och tänka … och de sätt på vilket 

vi använder dem” användas både för att förändra och utveckla elevernas vägar till att göra det lästa 

mer meningsfullt.21 Ett övergripande mål för denna uppsats bygger, i linje med Öhman, på att nå en 

förståelse för hur datorspelsmediets mediumsspecifika upphov till meningsskapande skulle kunna 

användas för att stötta elevers förmåga att finna texter, oavsett medium, meningsfulla. Som James 

Paul Gee även påpekar kan ett så pass mångfacetterat multimodalt medium som datorspel, som 

uttrycker mening genom en mängd av olika kommunikationskanaler, ha goda möjligheter att just 

kunna brygga koncept inom gaming literacy till andra typer av literacies för eleverna.22 

Syfte och frågeställningar 

Syftet för denna litteraturstudie är att studera narrativa datorspels mediumsspecifika upphov till 

inlevelse och erfarenhetsskapande för att nå en förståelse för hur denna vardagstext kan användas 

som en källa till identitetsutveckling i svenskämnets litteraturundervisning. För att illustrera 

textgenrens lärandepotential kommer arbetet använda The Last of Us som ett studieobjekt. 

Inlevelsen i spelets narrativ, den så kallade immersionen, ses i detta arbete som det inledande 

steget att kunna interaktivt förkroppsliga de spelarkaraktärer som spelarna ”gestaltar” i 

fiktionsvärlden. Detta förkroppsligade tillstånd ger upphov till en kognitiv simulation, vilket 

stimulerar spelare att projicera sina egna experientiella bakgrunder för att föreställa sig hur de skulle 

                                                 
19 Amy M. Green, ”The Reconstruction of Morality and the Evolution of Naturalism in The Last of Us”, Games and 
Culture 11, nr 7–8 (01 november 2016): 745–63. s. 745. 
20 Jönsson och Öhman, 2015. s. 12. 
21 Öhman, 2015b. s. 68–69. 
22 Hui-Yin Hsu och Shiang-Kwei Wang, ”Using Gaming Literacies to Cultivate New Literacies”, Simulation & Gaming 
41, nr 3 (2010): 400–417. s. 401; James Paul Gee, Good Video Games and Good Learning: Collected Essays on Video 
Games, Learning and Literacy, 2007. 
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reagera om de vore i samma situation. Denna interaktion mellan tidigare erfarenheter och 

spelarkaraktärens erfarande i narrativet kan berika spelaren med nya insikter. 

Utifrån den samlade förståelsen för den narrativa datorspelsgenrens lärandepotential kommer 

arbetet också diskutera vilka pedagogiska överväganden som är nödvändiga att beakta för att stödja 

elevernas tillägnande av spelets identitetsutvecklande insikter. 

Frågeställningar 

1. Vilka inviter till immersion kommer till uttryck i datorspelet The Last of Us? 

2. Vilka erfarenhetsskapande processer leder spelarens interaktiva förkroppsligande av 

narrativets spelarkaraktärer till? 

3. Vilka litteraturdidaktiska överväganden är relevanta att beakta för att stödja elevernas förmåga 

att använda narrativa datorspel som en källa till identitetsutveckling? 

Forskning kring inlevelse och erfarenhetsskapande i narrativa datorspel 

Sedan 1900-talets sista årtionden har datorspelsgenren succesivt intagit en alltmer central roll i vår 

samtida populärkultur. Dess kommersiella succé och sociokulturella inverkan har också lett till ett 

allt större akademiskt intresse.23 Ett i synnerhet beforskat område har varit att bygga förståelse för 

hur mening skapas genom spelupplevelsen.24 För att nå denna förståelse har datorspelsteoretiker 

förlitat sig på den postklassiska narratologins kognitiva förhållningssätt till litteratur och läsning. 

Dessa förhållningssätt bygger på att kombinera litteraturteoretiska ramverk med kognitionsforskning 

för att nå en utvidgad förståelse för de neurologiska processer som stimuleras i läsarens möte med 

texten.25 Detta förhållningssätt har således varit mest lämpat för detta arbetes fokus på att nå en 

förståelse för vilka erfarenhetsskapande kognitiva processer narrativa datorspel ger upphov till.  

Med basis i denna forskning kommer i synnerhet termerna immersion och narrativ 

experientialitet utgöra detta arbetes huvudsakliga termer. I denna del kommer detta arbetes teoretiska 

ramverk att presenteras i förhållande till dessa två termer. 

Inlevelse i datorspel 

Den kognitiva litteraturteoretikern Jan-Noël Thon menar att upphovet till immersion i datorspel är en 

i synnerhet påtaglig egenskap som kan ligga till grund för mediets attraktionskraft och höga status 

                                                 
23 Jan-Noël Thon, ”Immersion Revisited: On the Value of a Contested Concept”, i Extending Experiences: Structure, 
Analysis and Design of Computer Game Player Experience, red. Olli Leino, Hanna Wirman, och Amyris Fernandez, 
Rovaniemi: Lapland University Press, 2008, 29–43. s. 29. 
24 Thon, 2008. s. 29. 
25 Alice Bell m.fl., ”Immersion in Digital Fiction: A Cognitive, Empirical Approach”, International Journal of Literary 
Linguistics 7, nr 1 (29 januari 2018). s. 5. 
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inom populärkulturen.26 Av denna anledning menar han att det är viktigt att bygga en förståelse för 

inlevelsens upphov till meningsskapande eftersom den utgör ”significant parts of the experience of 

playing a computer game”.27 

Digital immersion kan liknas med det litterära fenomenet att ”vara uppslukad av en bok”, vilket 

i början av 1990-talet väckte ett allt större akademiskt intresse. Litteraturteoretiker var bland annat 

intresserade av att komma underfund med texters förmåga att införliva dess läsare i de fiktiva 

representationernas karaktärer, händelser och så kallade ”möjliga världar”.28 Då den under samma tid 

stadigt växande datorspelsindustrin alltmer började utveckla virtuella spelvärldar som läsare mer 

”praktiskt” kunde träda in i var det inte så förvånande att detta intresse också blev ett relevant ämne 

för datorspelsstudier. Två inflytelserika verk som stod i bräschen för denna forskning var, för det 

första, Janet Murrays inflytelserika bok Hamlet on the Holodeck (1997), men desto mer Marie-Laure 

Ryans utvidgning av Murrays teorier.29 I boken Narrative as Virtual Reality 2 (2015) erbjuder Ryan 

en utförlig beskrivning av vilka aspekter som ligger till grund för olika immersionstillstånd. Ryan 

beskriver immersionsfenomenet som upplevelsen då mottagarens ”consciousness relocates itself to 

another world … and reorganizes the entire universe of being around this virtual reality”.30 Ryans 

kategorisering har varit särskilt användbar för att nå en förståelse för vilka faktorer som ligger till 

grund för att möjliggöra spelarens immersion.  

Emellertid är det viktigt att bemärka att Ryans immersionsdefinition medvetet diskuteras som 

ett transmedialt ideal som narrativ i såväl digitala som andra medier bör sträva efter att uppnå för att 

närma sig en fullständig estetisk upplevelse, som hon benämner det.31 Jan-Noël Thons teoretiska 

insikter har också varit användbara som ett komplement för en mer praktisk definition av 

immersionsupplevelsen i datorspel. I artikeln ”Immersion Revisited: On the Value of a Contested 

Concept” utvecklar Thon Ryans kategorisering i riktning mot en mer kognitiv och empiriskt 

användbar teori.32 Definitionen som detta arbete utgår ifrån avser, i linje med Thon, att datorspelets 

inviter till immersion ger upphov till ett ”dubbelsituerat uppmärksamhetsskifte” mellan spelets 

fiktionsvärld och spelarens fysiska omgivning. Hellre än ett fullständigt medvetandesskifte leder 

spelinlevelsen till en kognitiv imaginär förflyttning in i de spelarkaraktärer som spelarna manipulerar. 

Medan detta, å ena sidan, leder oss till ett ontologiskt skifte som gör oss till medupplevande i 

                                                 
26 Thon, 2008. s. 29. 
27 Thon, 2008. s. 29. 
28 Marie-Laure Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory, Bloomington: Indiana University 
Press, 1991. passim. 
29 Bell m.fl., 2018. s. 3. 
30 Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality 2: Revisiting Immersion and Interactivity in Literature and Electronic 
Media, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015. s. 73. 
31 Ryan, 2015. s. 251. 
32 Thon, 2008. s. 30. 
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fiktionsvärlden, är vi fortfarande medvetna om att vi interagerar med en fysisk hård- och mjukvara i 

det verkliga livet.33 

Narrativ immersion 

För att studera narrativa datorspels inviter till inlevelse har Thons samlingsterm narrativ immersion 

varit mest användbar. Termen bygger på sammansättningen av Ryans temporala och emotionella 

immersion och avser: ”the player’s shift of attention to the unfolding of the story of the game and the 

characters therein as well as to the construction of a situation model representing not only the various 

characters and narrative events, but also the fictional game world as a whole.”34 Den temporala 

immersionen inom denna sammansättning avser hur narrativet skapar inlevelse genom att väcka 

spänning, nyfikenhet och förvåning; detta införlivar spelaren i en vilja att få ta del av hur berättelsen 

fortskrider och vilka öden som väntar karaktärerna.35 En så kallad ”bladvändare” är ett typiskt 

exempel på ett narrativ som åstadkommer en hög grad av temporal immersion.36 Den emotionella 

immersionen, å andra sidan, avser spelarens känslomässiga inlevelse i narrativets karaktärer, vilket i 

synnerhet bygger på att inbjuda spelaren att hysa empatiska känslor för spelets karaktärer.37 I detta 

arbete har denna immersionsupplevelse störst betydelse med tanke på dess identitetsutvecklande 

lärandepotential. Ända sedan Aristoteles katharsis har litteraturteoretiker betonat hur läsares 

känslomässiga och empatiska engagemang gentemot narrativets karaktärer kan ge upphov till 

existentiella lärdomar.38 Efter att länge ha legat i lä som ett nästintill tabubelagt ämne inom 

litteraturvetenskapen har alltfler kognitiva litteraturteoretiker, såsom bland annat Suzanne Keen, 

Keith Oatley och Patrick Colm Hogan, återetablerat hur karaktärernas förmåga att generera affekt 

spelar en nyckelroll för att nå tillgång till fiktionens terapeutiska förmåga.39 Det är den emotionella 

immersionen i karaktärerna som Ryan menar hjälper oss att bearbeta och förstå våra egna känslor 

samt stärker oss inför livets prövningar.40  

Den mediumsspecifika immersionen i narrativa datorspel 

Att leva sig in i en fiktionsvärld, uppleva spänning eller empatisera med karaktärer är emellertid, 

narrativa datorspel allt annat än ensamma om att åstadkomma. Det är således värt att bemöta hur 

narrativa datorspel ger upphov till en mer mediumsspecifik immersion.  

                                                 
33 Bell m.fl., 2018. s. 3; 7; Thon, 2008. s. 31; 33–34. 
34 Thon, 2008. s. 38. 
35 Ryan, 2015. s. 100–101. 
36 Ryan, 2015. s. 101. 
37 Ryan, 2015. s. 108. 
38 Ryan, 2015. s. 106–107. 
39 Ryan, 2015. s. 106–107. 
40 Ryan, 2015. s. 106–107. 
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I relation till den i synnerhet avgörande emotionella immersionen i spelets karaktärer diskuterar 

Evelyn Chew och Alex Mitchell i artikeln ”As Only a Game Can” hur spelare tillåts uppleva en 

”subjective experience of a character in a medium-specific way”.41 De når fram till slutsatsen att 

datorspelens mediumsspecifika erfarenhetsskapande tillkommer genom spelarens interaktiva 

deltagande i den narrativa och multimodala inramningen.42 Mycket tack vara dess visuella element 

och animeringsmekanismer, vilka aktsamt följer de kommandon vi matar in i den fysiska hårdvaran, 

är spelarens interaktiva immersion en av de enklaste immersionstillstånden datorspelsmediet kan 

åstadkomma, menar även Ryan.43  

Det mediumsspecifika inträdet i interaktiva fiktionsvärldar kan således inbjuda spelare till en 

förhöjd känsla av immersion eftersom vi tillåts att aktivt delta i handlingens fortskridande.44 Detta 

innefattar också den emotionella immersionen i de spelarkaraktärer vi manipulerar eftersom spelaren 

ges ett visst ansvar att kunna påverka deras och de andra karaktärernas öden inom narrativets ramar.45 

 Det lärorika som denna interaktiva inlevelse för med sig är att spelaren görs mer mottaglig till 

att leva sig in i och förstå spelarkaraktären. James Paul Gee förklarar att detta beror på att spelarens 

ludiska, extradiegetiska mål att fullborda spelet ofta löper parallellt med spelarkaraktärens drivkrafter 

och mentala tillstånd.46 Detta leder till att spelare söker sig till en slags alignment med 

spelarkaraktärerna eftersom de vill förstå hur de ska föra karaktären när de står bakom rodret.47 Det 

intressanta att ta tillvara på här är att detta således inte enbart innefattar en förståelse för varför 

spelarkaraktärerna exempelvis vill besegra spelets fiender utan innefattar också spelarens förståelse 

för karaktärernas mentala tillstånd; den kognitiva litteraturteoretikern David Ciccoricco menar att vi 

således söker oss till ”the cohabitation of the emotional terrain of our player-character”.48 I vårt 

uppmärksamhetsskifte mellan att vara både åskådare och deltagare i spelupplevelsen söker vi tolka, 

förstå och dela våra spelarkaraktärers emotionella terränger för kunna förstå helheten av den roll som 

vi interaktivt ska gestalta i fiktionsvärlden. Gee menar att de blir våra ”surrogatmedvetande”: 

                                                 
41 Evelyn Chew och Alex Mitchell, ”As Only a Game Can: Re-Creating Subjective Lived Experiences through 
Interactivity in Non-Fictional Video Games”, i Subjectivity Across Media: Interdisciplinary and Transmedial 
Perspectives, red. Maike Sarah Reinerth och Jan-Noël Thon, New York: Routledge: Taylor & Francis, 2016, 214–31. s. 
226. 
42 Chew och Mitchell, 2016. s. 214. 
43 Ryan, 2015. s. 246. 
44 Chew och Mitchell, 2016 s. 214; Laura Ermi och Frans Mäyrä, ”Fundamental Components of the Gameplay Experience: 
Analysing Immersion”, 2005, http://summit.sfu.ca/item/260. [Hämtad: 2018-05-28]. s. 8. 
45 Ermi och Mäyrä, 2005. s. 8–9. 
46 James Paul Gee, ”Pleasure, Learning, Video Games, and Life: The Projective Stance”, E-Learning and Digital Media 
2, nr 3 (2005): 211–223. s. 213. 
47 David Ciccoricco, Refiguring Minds in Narrative Media, Lincoln: University of Nebraska Press, 2015. s. 195. min 
kursiv. 
48 Ciccoricco, 2015. s. 195. 



Paul Nielsen Isho 
Examensarbete för ämneslärare  
2018-06-12 

9 
 

Virtual characters have virtual minds and virtual bodies. They become the player’s surrogate mind and 

body. … as a player, you must – on the basis of what you learn about the game’s story and the game’s 

virtual world – attribute certain mental states (beliefs, values, goals, feelings, attitudes and so forth) to the 

virtual character. … So, in playing a game, we players are both imposed upon by the character we play (i.e. 

we must take on the character’s goals) and impose ourselves on that character (i.e. we make the character 

take on our goals).49 

Vår strävan efter alignment med spelarkaraktären kan således liknas med en skådespelare som söker 

förståelse för den roll som de ska gestalta: ”we then try to become that actor – become that sort of 

person. We act in word or deed in terms of that identity.”50  

Det lärorika sker eftersom detta tillstånd stimulerar spelare att projicera sig själva i 

spelarkaraktären; inlevelsen i spelarkaraktären försätter dem i ett scenario som låter dem använda 

sina egna kunskaper och erfarenheter för att förstå de intryck som de möter i fiktionsvärlden.51 Som 

visuell media får vi ofta en relativt begränsad insyn i karaktärernas inre, men detta hindrar inte oss 

från att använda vårt eget inre för att skapa en mer fullständig bild av karaktären.52 Felix Schröter 

beskriver hur kommuniceringen av spelarkaraktärers inre medvetande således blir mer dubbelbottnad 

i narrativa datorspel, eftersom spelare både tolkar dem utifrån spelets narrativa sekvenser och är själva 

delaktiga i att medskapa dem vid de tillfällen som de ”går in i dem” under spelets interaktiva 

sekvenser.53 Pierre Lévy går till och med så långt som att ange att denna projicering av oss själva är 

konstituerande för spelinlevelsen överhuvudtaget: ”The player isn’t fully involved in the game unless 

he projects himself into the character that represents him and, therefore, into the field of danger, 

force, and opportunity in which he exists, within the shared virtual world.”54 När vi således stimuleras 

till att bruka våra egna kunskaper, i linje med våra spelkaraktärers emotionella terränger, producerar 

vi i sin tur egna subjektiva erfarenheter ”that, in turn, can be attributed back to the character”.55  

Narrativ experientialitet 

För att fördjupa förståelsen för hur spelarens interaktiva inlevelse och gestaltande av spelarkaraktären 

kan ge upphov till identitetsutvecklande insikter har forskning kring termen narrativ experientialitet 

varit användbar. Termen aktualiserades av litteraturprofessor Monika Fludernik år 1996 och har under 

åren därefter kommit att bli en nyckelterm inom den postklassiska narratologin, emellertid i olika 

                                                 
49 Gee, 2005. s. 213. 
50 Gee, 2005. s. 214. 
51 Gee, 2005. s. 213. 
52 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, New York: Routledge, 2006. s. 62–63. 
53 Felix Schröter, ”Walk a Mile in My Shoes: Subjectivity and Embodiment in Video Games”, i Subjectivity Across 
Media: Interdisciplinary and Transmedial Perspectives, red. Maike Sarah Reinerth och Jan-Noël Thon, New York: 
Routledge: Taylor & Francis, 2016, 196–213. s. 196. 
54 Pierre Lévy, Cyberculture, Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota Press, 2001. s. 62–63. 
55 Schröter, 2016. s. 196. 
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omvärderingar. En gängse definition av termens moderna användning kan sammanfattningsvis sägas 

beskriva själva interaktionen som sker mellan de textuella representationerna av fiktiva (karaktärers) 

erfarenheter och skapandet av ”berättelse-drivna” erfarenheter hos läsare.56 

Så här långt kan vi uttyda de första konturerna till termens pedagogiska betydelse. Inom 

kognitiv psykologi och undervisningssammanhang förekommer bland annat formuleringen 

experientiellt lärande, vilket avser ett upplevelsebaserat lärande som sker genom att ”uppleva”, 

”erfara” eller ”undergå” situationer där kunskapen ifråga tillämpas.57 I detta fall kan vi tala om ett 

slags fiktivt experientiellt lärande, vilket möjliggörs genom spelarens erfarande i rollen som 

spelarkaraktär. 

En kognitiv litteraturteoretiker som i närmare detalj går in på hur den narrativa 

experientialitetens identitetsutvecklande potential kan komma till uttryck i alla narrativ, inte minst 

datorspel, är Marco Caracciolo. Caracciolos pedagogiska fokus och omvärdering av termen har 

bidragit med givande teoretiska insikter inför analysen av narrativa datorspels experientiella insikter. 

I synnerhet har hans kategorisering av vilka faktorer som ligger till grund för att narrativets 

experientialitet ska kunna ha störst inverkan på spelares identitetsutveckling varit användbar. 

Den första centrala anstiftaren till narrativets identitetsutvecklande potential bygger på 

narrativets förmåga att försätta oss i en förkroppsligad position inom narrativet. Erfarenhetsskapande, 

överhuvudtaget, är ”inextricably bound up with embodiment” eftersom vi oavsett om det handlar om 

fiktiva eller verkliga erfarenheter behöver en kropp, en hjärna och ett medvetande för att tillägna oss 

nya kunskaper.58 Den narrativa experientialiteten avser fiktionens förmåga att kunna simulera detta 

tillstånd – dess förmåga att nå in till ”our familiarity with the world as perceived by an experiencing 

consciousness” – vilket leder till att våra kognitiva erfarenhetsskapande processer även sträcker sig 

till de tillfällen då vi förkroppsligar de fiktiva protagonisternas medvetande.59 Som Göran Rossholm 

klargör är detta en av termens viktigaste implikationer, det vill säga att ”experientialitet innebär alltid 

en protagonists medvetande”.60 

Likt tidigare är det i synnerhet den emotionella immersionen som möjliggör vårt 

förkroppsligade tillstånd. ”[D]en mest avgörande faktorn” för att möjliggöra vårt förkroppsligande 

av narrativets protagonister menar Fludernik bygger på vår igenkänning av deras ”emotionella och 

                                                 
56 Marco Caracciolo, ”Experientiality”, i Handbook of Narratology, red. Peter Hühn, New York: Walter de Gruyter Berlin, 
2009. s. 99. 
57 Henry Egidius, ”experientiell”, Natur & Kulturs Psykologilexikon Natur & Kultur, åtkomstdatum 28 maj 2018, 
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=experientiell. 
58 Marco Caracciolo, ”Notes for a(nother) Theory of Experientiality”, Journal of Literary Theory 6, nr 1 (2012): 177–
194. s. 188; 192. 
59 Caracciolo, 2012. s. 192. 
60 Göran Rossholm, ”Koherens och direkthet”, i Tidskrift för litteraturvetenskap, 41 vol., 3–4 Lund: Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 2004, 22–37. s. 24. 
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fysiska reaktion” till de situationer de ställs inför inom narrativet.61 Fludernik benämner narrativets 

inviter till att känslomässigt kunna engagera sig i karaktärerna som de kognitiva ankarpunkter vi 

anknyter till för att dela vårt erfarande med protagonisterna.62 

Applicerar vi denna centrala förutsättning att kunna förkroppsliga narrativets protagonister 

tycks narrativa datorspel ha ett visst försprång, i och med dess mediumsspecifika inviter till 

immersion som vi nämnde tidigare. Medan den förkroppsligade upplevelsen inte exklusivt kan sägas 

tillhöra mediet, kan i synnerhet narrativa datorspel ge upphov till en distinkt interaktivt förkroppsligad 

fiktionsupplevelse ”in a manner that print or even digital fiction typically do not”, menar Ciccoricco.63 

Än en gång bygger detta på datorspelens kapacitet att aktsamt kunna efterfölja de rörelser vi avser att 

karaktärerna ska göra, vilket Ryan menar ”makes them very efficient at simulating movement as an 

embodied experience”.64 Simuleringen av det förkroppsligande tillståndet verkar således vara nära 

till hands för spelare av narrativa datorspel.  

Det lärorika i och med detta förkroppsligade tillstånd tillkommer då vi inom immersionen i 

fiktionsvärlden stimuleras till att föreställa oss hur vi skulle reagera om vi var i samma situation som 

spelarkaraktärerna, i en slags ”kognitiv simulation” i Caracciolos ordalag.65 Däri kommer vi till 

experientialitetens lärandeprocess i sitt esse. I vårt förkroppsligade tillstånd stimuleras användningen 

av vår så kallade experientiella bakgrund, det vill säga vår repertoar av personliga och kulturella 

erfarenheter, kunskaper, föreställningar, känslor och värderingar, vilka vi använder oss av för att 

forma våra intryck av vår omvärld och vår förståelse för oss själva.66 I verkliga livet tar vi till oss nya 

erfarenheter genom att assimilera och väga dem samman med våra tidigare erfarenheter.67 Denna 

bakgrund använder vi på liknande vis när vi formar, i detta fall kulturellt medierade, erfarenheter 

genom vårt erfarande inom fiktionsvärlden. 

Denna faktor går att hänföra till Gees benämning att den interaktiva inlevelsen stimulerar 

spelaren att projicera delar av sig själv i spelarkaraktärens inre, inte minst våra tidigare erfarenheter.68 

Litteraturprofessor Linda Hutcheon lyfter fram att narrativa datorspels upphov till att kunna träda in 

i och manipulera spelarkaraktärer – vars inre vi ofta får en begränsad insyn i – uppmuntrar spelaren 

                                                 
61 Monika Fludernik, Towards a ”Natural” Narratology, London; New York: Routledge, 2002. s. 22. min övers. 
62 Fludernik, 2002. s. 9–10. 
63 Ciccoricco, 2015. s. 206. 
64 Ryan, 2015. s. 246. 
65 Marco Caracciolo, ”Those Insane Dream Sequences: Experientiality and Distorted Experience in Literature and 
Videogames”, i Storyworlds across Media: Toward a Media-Conscious Narratology, red. Jan-Noël Thon och Marie-
Laure Ryan, Lincoln; London: University of Nebraska Press, 2014, 230–249. s. 231. 
66 Marco Caracciolo, The Experientiality of Narrative: An Enactivist Approach, Berlin, Boston: De Gruyter, 2015. s. 4. 
67 Caracciolo, 2012. s. 186. 
68 Gee, 2005. s. 213. 
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till att i högre grad ”attribute their own motives, desires, hopes, and fears in the context of the game”, 

för att göra bilden av karaktärernas inre desto fylligare.69 

Emellertid bör det bäras i åtanke att, medan alla berättelser besitter en viss kapacitet att kunna 

stimulera läsares experientiella bakgrunder, kan enbart vissa av dem föra med sig en 

identitetsutvecklande feedback-effekt, ”a transformation in his or her identity-defining values”.70 Den 

faktor som Caracciolo menar besitter störst potential att ge upphov till denna inverkan är, likt 

Fluderniks modell, vårt känslomässiga engagemang till protagonisterna. Vårt erfarenhetsskapande 

genom spelinlevelsen ”would not be possible without a deep resonance between the character’s and 

the player’s experience”.71 Alla tolkar vi karaktärernas erfarenheter med varierande grader av närhet, 

men narrativets upphov till empatiska responser besitter en särskild affektiv förmåga att få oss att 

identifiera oss med och genomlida karaktärernas känslotillstånd, vilket ”invites us to restructure our 

background at the level of higher-order knowledge, thus expanding our worldview and changing our 

cultural beliefs”.72 

Inlevelsefrämjande litteraturundervisning 

Ur det hitintills ansamlade teoretiska ramverket kan vi uttyda två centrala aspekter som är värda att 

beakta i ett litteraturdidaktiskt sammanhang kring narrativa datorspel. För att underlätta elevernas 

tillgång till spelets identitetsutvecklande insikter behöver undervisningen dels uppmuntra elevernas 

inlevelse i fiktionsvärldens protagonister och dels stödja deras processer att kunna relatera sitt 

erfarande som spelarkaraktär till sina experientiella bakgrunder. 

En förespråkare som för ett liknande resonemang kring inlevelsens identitetsutvecklande 

potential i litteraturundervisningen är litteraturprofessor Anders Öhman. Öhman menar ”att 

litteraturundervisningen måste lära och öva eleverna att börja med att gå in i och ta del av de fiktiva 

världarna”, då detta är en viktig förutsättning för såväl förståelsen för textens innehåll som dess 

meningsfullhet.73 I undervisningen behöver lärare uppmuntra eleverna till att ”våga ge sig hän” åt 

inlevelsen i fiktionsvärlden för att utveckla deras förmåga att ta till sig textens alla insikter till fullo.74 

Det är just genom fiktionens inlevelsemoment som elevernas interaktion mellan inre erfarenhet och 

deras yttre omvärld underlättas.75 Genom att uppmana eleverna att kunna ”förlora sig själv” i den 

fiktiva upplevelsen får de större möjlighet att kunna reflektera över vad texten har att säga dem som 

                                                 
69 Hutcheon, 2006. s. 62–63. 
70 Caracciolo, 2012. s. 186. 
71 Caracciolo, 2014. s. 240; 245. 
72 Caracciolo, 2014. s. 235–236. 
73 Öhman, 2015b. s. 73; 81. 
74 Öhman, 2015b. s. 77. 
75 Öhman, 2015a. s. 37. 
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egna individer.76 Som Öhman lyfter fram är detta ”värdefullt både för individen och för samhället 

eftersom det kan förändra vår uppfattning av oss själva och andra”.77 

Det huvudsakliga tillvägagångssättet som Öhman föreslår kan leda till denna inlevelse är att 

låta eleverna ”läsa för intrigens skull”.78 Detta är relevant för de narrativa datorspelens upphov till 

narrativ immersion, i synnerhet i förhållande till den temporala inlevelsen i berättelsens fortskridande. 

Det är nämligen intrigen som drar in ”läsaren i textens värld”, vilket sätter han eller hon i förbindelse 

med innehållet eller temat i berättelsen.79 Bakom intrigen står inte bara berättelsens organisation, 

början och avslut utan även dess syfte, intention och avsikt. När elever således ”skuggar intrigen” får 

de lättare tillgång till textens hela diskursiva yttrande. I inlevelsen som detta leder till upplever sig 

eleverna mer personligt tilltalade, vilket stimulerar dem att reagera och till sist svara på detta yttrande 

med deras egna tolkningar; det är denna reaktion som skapar mening hos läsare.80 För att lägga 

grunden för denna intrigläsning måste lärare låta eleverna: 

… komma underfund med vad berättelsen/texten avgränsar för område inom sina ramar. Vad är det för 

händelse som utspelas i texten? Vilka är de personer som uppträder i handlingen? Vad är det som gör att 

de agerar på det sättet som de gör? Allt detta är aspekter som man kommer in på när man redogör för 

handlingen, intrigen, i en text.81 

Det handlar således om att underbygga elevernas process till att nå fram till den egna föreställningen 

om vad själva ”budskapet” eller temat är i detta yttrande.82 I samma anda kommer analysen ”skugga” 

The Last of Us centrala intrig och lyfta fram vilka möjliga diskursiva yttranden texten har att 

kommunicera till elever. 

En litteraturdidaktisk teori som Öhman föreslår kan vara användbar för att både främja 

elevernas inlevelse och tillägnande av identitetsutvecklande insikter är litteraturprofessor Judith A. 

Langers inflytelserika koncept att stödja elevernas konstruktioner av föreställningsvärldar.  

Som nämnt tidigare bygger experientialitetens kognitiva insikter på själva interaktionen som 

möjliggörs mellan spelarens experientiella bakgrund och de erfarenheter som narrativet gestaltar 

genom dess protagonister. För att möjliggöra denna interaktion är Langers teorier relevanta eftersom 

hon just resonerar kring vilka meningsskapande faser lärare kan stödja för att främja elevernas 

processer att knyta an sina tidigare erfarenheter till sina intryck av fiktionsvärlden.83 

                                                 
76 Öhman, 2015a. s. 36–37. 
77 Öhman, 2015a. s. 37. 
78 Öhman, 2015b. s. 79–80. 
79 Öhman, 2015b. s. 80. 
80 Öhman, 2015b. s. 81. 
81 Öhman, 2015a. s. 114. 
82 Öhman, 2015a. s. 115. 
83 Öhman, 2015a. s. 73–74. 
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Visserligen resonerar Langer främst kring litterära föreställningsvärldar. Emellertid, som bland 

annat litteraturprofessor Margaret Mackey har observerat i sin klassrumsforskning kan konceptet 

likaväl översättas till multimodala medier, inte minst narrativa datorspel.84 Langers 

föreställningsvärldar hänvisar nämligen till den universella ”värld av förståelse som en person 

besitter vid en given tidpunkt”.85 Detta menar hon är ”inte bara en litterär aktivitet”, utan en 

förståelseprocess som vi ägnar oss åt ”när vi lär oss om oss själva, om andra och om världen” i möten 

med diskursiva uttryck överlag.86 Föreställningsvärldarna i förhållande till dessa är de: ”Dynamiska 

uppsättningar av sammanlänkade idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som 

fyller våra tankar när vi läser, skriver, talar eller tar del av andra upplevelser där man uttrycker och 

delar med sig av tankar och tolkningar.”87 Dessa världar görs unika för vår fiktionsupplevelse 

eftersom våra personliga erfarenheter, känslor och förnimmelser kommer till användning för att forma 

vår förståelse.88  

Mer specifikt kommer jag i förhållande till The Last of Us främst beakta Langers faser som 

berör spelarens inträde i fiktionsvärlden, inlevelsen däri och slutligen utträdet ur den. Dessa tre 

stadier i förhållande till inlevelsen kommer också utgöra analysens övergripande disposition. I 

arbetets avslutande del kommer de litteraturdidaktiska överväganden som kan vara relevanta att 

beakta för att stödja eleverna i dessa olika faser att diskuteras. 

Metodologiska implikationer 

Med basis i detta teoretiska ramverk kan vi uttyda ett relativt kausalt förhållande mellan spelarens 

immersion i narrativet och dess upphov till experientiella insikter. Ett centralt medel för att möjliggöra 

dessa faktorer menade teoretikerna handlade till stor del om att etablera ett känslomässigt 

engagemang hos spelare gentemot narrativets protagonister, i detta fall den emotionella immersionen. 

Av denna anledning kommer analysen använda The Last of Us känsloengagerande berättarteknik som 

en utgångspunkt för att studera hur narrativet dels möjliggör den emotionella immersionen i 

karaktärerna, dels skildrar de mentala tillstånd som präglar spelarkaraktärens inre och slutligen vilka 

experientiella insikter denna inlevelse kan ge upphov till. 

De verktyg som används för att inbjuda mottagaren till detta känslomässiga engagemang bygger 

på narrativets inviter till att identifiera sig med eller hysa empati för narrativets sympatiska 

                                                 
84 Margaret Mackey, Narrative Pleasures in Young Adult Novels, Films and Video Games, Basingstoke; New York: 
Palgrave Macmillan, 2014. s. 48. 
85 Judith A. Langer, Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse, övers. Anna Sörmark, 
Göteborg: Daidalos, 2005. s. 23. 
86 Langer, 2005. s. 24. min kursiv. 
87 Langer, 2005. s. 23–24. 
88 Langer, 2005. s. 23. 
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karaktärer.89 Narrativets identifikationsobjekt och empatiska karaktärsframställningar ses i detta 

arbete som de två faktorer som stimulerar spelarens experientiella bakgrund. Identifikation avser hur 

väl karaktäriseringen visar prov på den sortens egenskaper som vi endera igenkänner i oss själva eller, 

framför allt, de idealiserade egenskaper vi önskar att vi hade. Som litteraturprofessor Yvonne Leffler 

klargör ”identifierar [vi] oss alltså helst med någon som motsvarar en idealiserad självbild” av oss 

själva.90  

Det mest avgörande för vår empatiska respons till karaktären bygger på hur narrativets försätter 

sympatiskt karaktäriserade karaktärer i lidande, vilket ger upphov till ett medlidande som låter oss 

uppleva ”händelseförloppet tillsammans med honom eller henne och därmed delar huvudpersonens 

känsloreaktioner”.91 För själva inlevelsen i spelarkaraktären står således empatin för karaktären något 

överordnad identifikationsaspekten, eftersom vår empati just avser framkallandet av ”självupplevda 

upplevelser” utifrån en annan individs perspektiv. Situationer som väcker medkänsla kan i detta också 

vara ett verktyg, i sig, som uppmanar till identifikation eftersom vi igenkänner oss i karaktärens 

känsloreaktioner.92 

Utöver den emotionella immersionen ingick även spelarens temporala spänningsinlevelse i 

spelets berättelse i samlingstermen narrativ immersion. Som ett komplement till The Last of Us 

känsloengagerande teknik kommer analysen också se till narrativets förväntanskapande 

berättarteknik. Leffler lyfter i sin bok Skräck som fiktion och underhållning (2001) fram hur det nära 

sambandet mellan dessa två immersionsformer just samspelar för att förstärka mottagarens inlevelse. 

Leffler menar att ett starkt upphov till spänning sker genom att narrativet begränsar informationen 

och väcker förväntan, vilket försätter mottagaren i en känsla av osäkerhet och nyfikenhet om vad som 

kommer att hända.93 Inlevelsen förhöjs eftersom detta tillstånd stimulerar mottagaren till att med 

större uppmärksamhet försöka leva sig in i fiktionsvärlden för att finna svar till de frågor som 

narrativet ställer.94 När narrativet därtill gör mottagaren ”så känslomässigt engagerad i 

huvudpersonens öde att denna delar hans eller hennes upplevelse” så förstärks denna 

spänningsinlevelse när samma sympatiska karaktär hotas av en annalkande fara.95 

                                                 
89 Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 56. 
90 Leffler, 2006. s. 58. 
91 Leffler, 2006. s. 60. min kursiv. 
92 Leffler, 2006. s. 61. 
93 Leffler, 2006. s. 32. 
94 Leffler, 2006. s. 32. 
95 Leffler, 2006. s. 35. 



Paul Nielsen Isho 
Examensarbete för ämneslärare  
2018-06-12 

16 
 

The Last of Us immersion och erfarenhetsskapande 

I denna del kommer det narrativa datorspelet The Last of Us analyseras. Med utgångspunkt i dess 

känsloengagerande berättarteknik kommer analysen undersöka hur spelarens narrativa immersion 

möjliggörs och vilka experientiella insikter det interaktiva förkroppsligandet av spelarkaraktären kan 

ge upphov till.  

Spelarens första inträde i fiktionsvärlden 

Det första avstampet i analysen av The Last of Us kommer att diskutera narrativets första inviter till 

narrativ immersion. De emotionella episoder som utgör fokus i denna del bygger främst på scener 

hämtade ur The Last of Us inledande prolog, vilka spelar en central roll för narrativet i sin helhet. 

Datorspelet inleds med en prolog som utspelar sig tjugo år innan huvudberättelsen tar vid. 

Under hela prologen är fokaliseringen förankrad vid en ung flicka vid namn Sarah. I den inledande 

scenen får vi reda på att Sarah bor ensam tillsammans med sin far Joel. Trots att klockan närmar sig 

midnatt framgår det att Sarah beundransvärt har försökt hålla sig vaken för att kunna gratta sin pappa 

på hans födelsedag. Dagen till ära har Sarah dessutom köpt en dyr klocka, vilket Joel också anmärker: 

”Where did you get the money for this?” Sarah svarar skämtsamt: ”Drugs. I sell hardcore drugs” och 

med samma ironiska ton fortsätter Joel: ”Oh good. Then you can start helping out with the mortgage 

then.”96 

En viktig aspekt att notera i förhållande till denna inledning är narrativets tidiga upphov till att 

låta spelaren identifiera sig med Sarah och Joel. Den vördnad Sarah visar för sin far och den 

humoristiska kommunikationen mellan dem kan illustrera ett framträdande identifikationsobjekt. 

Identifikationen bygger här på spelarens igenkänning av en idealiserad familjerelation. Just sådana 

familjemotiv kan vara i synnerhet påtagliga för att skapa ett känslomässigt engagemang gentemot 

karaktärer. Som den affektnarratologiska litteraturteoretikern Patrick Colm Hogan argumenterar är 

nämligen vissa aspekter ur vår experientiella bakgrund ”encoded almost immediately as emotion 

triggers” när vi möter dem i såväl verkliga livet som i fiktiva världar.97 En utlösare som Hogan menar 

”holds with particular force” är de emotionella reaktioner vi upplever i förhållande till våra 

anknytningsfigurers tillstånd av välmående.98 När våra anknytningsfigurer mår bra, mår vi bra. I 

fiktionen kan, exempelvis, gestaltningen av en nära vän till protagonisten agera som en påtaglig 

                                                 
96 Neil Druckmann och Bruce Stanley, The Last of Us, Naughty Dog, 2013. ”Prologue”. 
97 Patrick Colm Hogan, Affective Narratology: The Emotional Structure of Stories, Lincoln: University of Nebraska Press, 
2011. s. 33. 
98 Hogan, 2011. s. 33. 
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anknytningsfigur, men det affektiva upphovet i dess ”most intense form appears in early parent-child 

bonding”, menar Hogan.99 

Detta får vi således ta del av i The Last of Us inledande scener. Narrativet gestaltar en 

idealiserad relation mellan far och dotter, vilket vi associerar till vår experientiella bakgrund i 

förhållande till våra egna familjemedlemmar. Som anknytningsfigurer uppfattar vi både Joel och 

Sarah som sympatiska karaktärer, vilket gör dem värdiga vårt känslomässiga engagemang. 

Då den första scenen inbjuder oss att uppleva en slags rofylld glädje, upplever vi emellertid i 

scenen därefter ett slags illavarslande förebud. Den audiovisuella framställningen gör oss snabbt 

påminda om de genrekonventioner vi med större sannolikhet kommer att möta i det som paratexterna 

har avslöjat är ett postapokalyptiskt skräckspel. En plötslig klippning till senare under natten följs 

kort därefter av en oroväckande bakgrundsmusik; Sarah ligger ensam i sin säng, men tycks uppleva 

att något inte står rätt till. Födelsedagsfirandet mellan far och dotter var bara lugnet före stormen. 

Spelaren får här styra Sarah och leta rätt på Joel som inte tycks vara kvar i huset. När vi väl styr in 

Sarah till vardagsrummet kommer Joel inspringandes från gården med andan i halsen. ”It’s the 

Coopers [grannarna]. Somethin’ ain’t right with ’em”, förklarar han förskräckt då han letar fram sin 

pistol i en byrålåda.100 

En aspekt värd att notera är hur den förväntanskapande berättartekniken möjliggör spelarens 

temporala immersion, vilket stämmer överens med spelupplevelsen i sin helhet. Spelaren får, för det 

första, en ytterst begränsad information om de sociopolitiska händelser som utspelar sig parallellt 

med huvudkaraktärernas berättelselinje. Visserligen finns det ett antal ledtrådar kringströdda i 

spelvärlden som spelaren kan utforska, såsom till exempel en tidningsrubrik som beskriver hur 

sjukhus blir alltmer överfyllda på grund av en ny slags epidemi, men mestadels får vi fylla in stora 

delar av ”textens luckor” på egen hand. Denna typ av förväntanskapande väcker en nyfikenhet hos 

mottagaren, vilket är en grundparameter för att skapa spänning och inlevelse.101 

Det är emellertid inte bara bristen på information som är avgörande för den temporala 

immersionen utan också kombinationen med vårt känslomässiga engagemang till karaktärerna. Som 

Ryan lyfter fram byggs spänningen upp i interaktiva narrativ genom kombinationen av den 

emotionella och temporala immersionen; utifrån vår interaktiva position vill vi undvika situationer 

där karaktärerna, som vi bryr oss om, riskerar att komma till skada eftersom detta även skulle innebära 

att vi kommer längre ifrån målet att fullborda spelet.102  

                                                 
99 Hogan, 2011. s. 199. min kursiv. 
100 Druckmann och Stanley, 2013. 
101 Leffler, 2006. s. 33. 
102 Ryan, 2015. s. 106. 
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Antecipationen övergår snart till konkret fara då grannen, Jimmy Cooper plötsligt krossar 

glasdörren och går till attack mot Joel och Sarah. Det lilla vi får reda på, under senare delar av spelet, 

är att prologen utspelar sig samma dag som en virus-epidemi får sitt egentliga utbrott. 

Datorspelsutvecklarna har baserat viruset på en parasitartad cordyceps-svampbildning. Infektionen, 

som är vanligt förekommande bland myror, drabbar värdens hjärnvävnad och försätter dem i ett slags 

transtillstånd, en slags zombie-liknande effekt.103 Inom The Last of Us dieges har viruset muterats till 

att också drabba människor, vilket omvandlar dem till fientliga monster. Grannen Jimmy tycks vara 

en av dem. 

Då de visserligen undkommer den muterade grannens attack konstaterar Joel att fler faror 

säkerligen är på väg. De bestämmer sig för att fly. Joel och Sarah hinner ta sig en bra bit, men stöter 

till slut på en stor skara smittade människor. Under majoriteten av denna flykt får spelaren interagera 

med spelvärlden förkroppsligad som unga Sarah. Vår möjlighet att kunna försvara oss från de faror 

som dyker upp är ytterst begränsade, vilket förhöjer farorisken. Då narrativet har etablerat dem som 

sympatiska karaktärer och lagt grunden för den emotionella immersionen görs hotet desto mer 

påtagligt. Den narrativa immersionen möjliggörs då vi däri förväntansfullt vill veta hur berättelsen 

kommer att fortskrida och själva tillåts ett interaktivt ansvar att föra henne i säkerhet. Om inte spelaren 

styr henne i rätt riktning kan hon nämligen hamna i fara och dö. 

I sista sekund tycks vi bli räddade av en ensam militärsoldat. Emellertid är även denna lycka 

kortvarig. I sin komradio får soldaten order om att även skjuta Joel och Sarah, troligtvis för säkerhets 

skull då det är svårt att avgöra om de har blivit smittade eller inte. ”Sir, there’s a little girl… But…” 

hör man soldaten protestera, innan han till slut ger vika för sin överordnades befallning.104 ”Listen, 

buddy, we’ve just been through hell. Okay? We just need to–”, vädjar Joel innan soldaten 

skoningslöst riktar en salva maskingevärsskott mot dem.105 Joels bror Tommy, som tidigare var med 

och flydde tillsammans med Joel och Sarah, kommer till undsättning och skjuter soldaten innan denne 

hinner realisera ordern till fullo. Joel överlevde, men desto värre ser det ut att vara för Sarah. 

Den emotionella immersionen etableras 

Det är i denna ytterst viktiga scen som komma skall som narrativet med full affektiv kraft möjliggör 

den emotionella immersionen i Joel som kommande spelarkaraktär. I följande filmsekvens hör man 

Sarah flämta efter andan i bakgrunden. Då kameran panorerar till henne blir det snabbt tydligt att hon 

är illa däran. Joel skyndar till henne och håller henne i sin famn. Sarah gråter och det märks att hon 

                                                 
103 Green, 2016. s. 752. 
104 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Prologue”. 
105 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Prologue”. 
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är rädd; hon sprattlar förtvivlat för att famna Joel tillbaka. Under hela scenen vädjar Joel desperat till 

henne att hålla ut – ”Come on baby, please” – tills Sarah plötsligt tystnar. Joels värsta farhågor bli 

verklighet när han ser Sarahs livlösa ögon stirra tillbaka på honom. ”Don’t do this to me, baby girl. 

Come on”, försöker han förgäves.106 

Det är något speciellt med scenens i synnerhet påtagliga upphov till att väcka empatiska känslor 

hos spelaren. Den emotionella resonansen som framställningen av Sarahs död ger upphov till är i min 

mening oerhört kraftig, detta trots att spelaren bara har ”känt” dessa karaktärer under ett fåtal minuter. 

En övergripande faktor som möjliggör spelarens empatiska respons är, för det första, genom 

narrativets gestaltning av oskyldiga människor som tvingas lida. Redan i Om diktkonsten förklarade 

Aristoteles att ett i synnerhet effektivt sätt att väcka mottagarens medlidande uppnås genom att 

försätta oskyldiga karaktärer i missöden som de inte förtjänar.107 Detta kommer verkligen till uttryck 

i denna scen då Sarah allt annat än förtjänade att dö. 

Trots att de inte är verkliga människor ger de alltjämt ett kraftigt upphov till empatiska känslor. 

Utifrån ett kognitivt perspektiv diskuterar Suzanne Keen den fiktiva empatins komplexa natur. Just 

visuella representationer av karaktärers lidande beskriver hon som ”the fast track to narrative 

empathy”.108 Oavsett om vi ser en fiktiv varelse eller verklig människas lidande aktiveras vårt 

spegelneuronsystem. Som namnet antyder beskriver den vår kognitiva spegling av känslor då vi 

upplever en annans känslomässiga tillstånd: ”Equipped with mirror neurons, the human brain appears 

to possess a system for automatically sharing feelings.”109 Hon lyfter fram kognitiv forskning som 

                                                 
106 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Prologue”. 
107 Kathy Eden, ”Aristotle’s Poetics: A Defense of Tragic Fiction”, i A Companion to Tragedy, red. Rebecca Bushnell, 
Blackwell Companions to Literature and Culture 32 Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005, 41–50. s. 47–48. 
108 Suzanne Keen, ”Fast Tracks to Narrative Empathy: Anthropomorphism and Dehumanization in Graphic Narratives”, 
SubStance 40, nr 1 (23 mars 2011): 135–155. s. 135. 
109 Suzanne Keen, Empathy and the Novel, New York; Oxford: Oxford University Press, 2007. s. xii. 

Figur 1.  Sarahs död och Joels sorg (Naughty Dog, The Last of Us 2013) 
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tyder på att representationen bara behöver ge upphov till så kallade minimala identifikationselement 

för att stimulera vårt spegelneuronsystem.110 

Datorspelets multimodala kapacitet är också en bidragande faktor till den emotionella 

immersionen som möjliggörs i denna scen, eftersom de just åskådliggör och förstärker karaktärernas 

lidande. Pathos förstärks bland annat med hjälp av ett vackert, men ytterst melankoliskt cellostycke. 

De visuella aspekterna spelar också en avgörande roll. De minimala identifikationselementen blir i 

detta fall Joels och Sarahs lidande. En till synes liten – men ack så uttrycksfull – detalj är att också 

behöva se de tårar som sipprar nedför Sarahs livlösa kind. 

Den tidigare nämnda identifieringen med dem som idealiserad familjerelation är också en faktor 

som kan sägas förhöja denna upplevelse. Som vi kom in på tidigare kan en idealiserad 

familjegestaltning besitta en särskilt affektiv potential hos spelare. Minst lika starka affekt ger 

narrativet upphov till då en idealiserad familjerelation splittras och anknytningsfigurer såsom 

föräldrar eller barn utsätts: ”Our emotional response to someone’s death is intensified particularly 

when the victim is an attachment figure.”111 Narrativets känsloengagerande berättarteknik kan således 

sägas angripa en särskilt öm punkt i spelarens experientiella bakgrund, i synnerhet till Joels affektiva 

vitalitet som föräldragestalt. Hogan lyfter fram hur just lidande föräldragestalter kan väcka särskilt 

kraftiga empatiska känslor hos spelare, eftersom de anknyter till den idealiserade bild av en förälders 

villkorslösa kärlek och stöd under ett barns formativa år.112 Den experientiella bakgrunden som 

narrativet stimulerar i detta fall är den ångest som vi upplever när vi blir medvetna om att våra 

föräldrar inte kommer att leva för evigt, vilket står alltmer klart för oss ju äldre de blir. I Hogans 

mening finns det därför ”nothing more painful for those feelings of attachment than the realization of 

our parents’ loss of well-being”.113 

I förhållande till Joels och Sarahs tragiska öde formar vi således våra egna subjektiva 

erfarenheter genom att relatera vårt fiktiva erfarande med vår experientiella bakgrund, vilket i detta 

fall tränger in i de delar som berör våra farhågor att mista en av våra anknytningsfigurer. Sarahs död 

och Joels lidande ger således ett starkt upphov till vår emotionella immersion i protagonisten, Joel. 

Spelarens förkroppsligade roll 

Prologen etablerar också vilka mentala tillstånd som spelarna behöver beakta när de i narrativets 

resterande delar ska förkroppsliga och gestalta Joel interaktivt. Detta nedslag av analysen kommer 

                                                 
110 Keen, 2007. s. 75–76. 
111 Hogan, 2011. s. 190. 
112 Hogan, 2011. s. 200. 
113 Hogan, 2011. s. 200. 
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handla om vilka emotionella terränger spelaren söker sig till i sitt förkroppsligande och vilka 

erfarenhetsskapande processer detta kan leda till. 

Prologen slutar tvärt efter Sarahs tragiska död och tjugo år passerar i narrativ tid innan vi möter 

Joel igen. Mellan prologen och spelets egentliga början får spelaren ta del av en titelsekvens som ger 

något mer insyn i de sociopolitiska händelserna som sker under det tjugoåriga tidsspannet. 

Titelsekvensen markerar bland annat hur den ytterst bristfälliga statliga ledningen efter katastrofen 

har lett till anarki. Anarkin i kombination med cordyceps-virusets förödande effekter har lett till ett 

postapokalyptiskt samhälle. Spelaren kan endera bli attackerad av cordyceps-monster eller andra 

friska människor som har valt att ingå i plundrarklaner, vilka bland annat dödar andra människor för 

att överleva. Det är således i denna fiktionsvärld som spelaren träder in i. Vi träder också in i Joel 

som fortfarande är förkrossad efter Sarahs död. 

Narrativets sekundära protagonist, Ellie, möter vi för första gången då Joel och hans numera 

partner Tess får ett uppdrag av Marlene, en känd ledare ur den militära frihetsrörelsen ”The Fireflies”. 

Joel har under de 20 år som gått blivit känd som en skicklig smugglare. Eftersom Marlene är hårt 

ansatt av militärpolisen behöver hon Tess och Joels hjälp att försöka eskortera den fjortonåriga Ellie 

till en hemlig destination utanför staden. 

Efter att ha kommit en bit på vägen framgår det emellertid att Ellie visar sig vara den hitintills 

enda människan som är immun emot viruset. Just hennes immunitet, visar det sig, är anledning till att 

Marlene ombad Joel och Tess att smuggla Ellie. Den hemliga destinationen visar sig till slut vara Salt 

Lake City där The Fireflies har ett forskningscenter. Tanken är att de, med hjälp av blodprov från 

Ellie, kan framställa ett vaccin om Joel lyckas ta henne igenom den långa och farofyllda färden dit. 

Denna resa, att ta Ellie till forskningscentret, är således såväl spelarens som spelarkaraktärens 

drivkraft. 

I början av deras förhållande visar Joel en tydlig skepsis mot Ellie. Immun eller inte, anser han 

ett det vore ett självmordsuppdrag att ledsaga en försvarslös flicka så långt. Emellertid blir Joels 

närmaste vän Tess kort därefter smittad av viruset. I ännu en emotionell episod offrar hon sig själv 

för att rädda Joel och Ellie. Tess vädjar till Joel att han ska fullfölja uppdraget: ”This is our chance 

[…] This is fucking real, Joel”, säger hon och pekar på Ellie. Joel går motvilligt med för att hedra sin 

döende väns sista önskan.114 

Utöver att han anser att det vore ett självmordsuppdrag är anledningen till varför Joel bygger 

dessa barriärer mellan sig själv och Ellie desto mer dubbelbottnad. Anledningen är att hon som ett 

identifikationsobjekt representerar en ny dottersgestalt. Hennes karaktärisering är nämligen medvetet 
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påminnande om Sarahs. Bortsett från att Ellie bara är något år äldre än Sarah är likheterna uppenbara, 

vilket troligtvis väcker smärtsamma minnen hos Joel. Ellie är karaktäriserad med samma mognad, 

samma ”tomboy”-attityd och samma lättsamma humor som vi tidigare såg hos Sarah. Som ett 

exempel visar Ellie vid ett tillfälle upp en pornografisk tidning som hon har stulit längs resan. ”Light 

on the reading, but it’s got some interesting photos”, nämner Ellie lekfullt, vilket gör Joel nervös, 

”Now, Ellie, that ain’t for kids. [ELLIE:] Whoa. How… how the hell would he even walk around 

with that thing? […] [JOEL:] Um... [ELLIE:] I’m just fucking with you”.115  

Den delade emotionella terrängen med en sörjande fader 

Ellies roll i narrativet är således att agera som en symbolisk parallell till Joels dotter. Som Amy Green 

menar är en hon en ”painful reminder of [Joel’s] own daughter”, vilket försätter honom i en allt grövre 

inre konflikt.116 

En filmsekvens i kapitlet ”The Outskirts” kan illustrera detta mentala tillstånd tydligt. I ett 

flyktigt ögonblick tycks Joel åsidosätta sin sorg och delar ett vänskapsbildande ögonblick tillsammans 

med Ellie. Efter ögonblicket får vi emellertid se Joels leende försvinna då han tittar ned på sin numera 

trasiga klocka som han fortfarande bär som ett memento från Sarah. Utifrån vår åskådarroll ledsagas 

vi till tolkningen att en smärtsam minnesbild av Sarah kan ha nått upp till ytan. En inte alltför långsökt 

tolkning är också att Joels leende försvinner, eftersom han i narrativet alltmer intar en slags fadersroll 

gentemot Ellie.117 Han tycks uppleva en slags skamkänsla över att ”ersätta sin dotter” med Ellie som 

nu låtit honom uppleva den nostalgiska glädjen han annars förknippade med sin dotter. Det tycks 

också bero på att han inte vill anknyta sig emotionellt till en ytterligare dottersgestalt som riskerar att 

förlora livet. 

Detta må vara en liten detalj i denna scen, men minnesbilden hjälper till att illustrera en viktig 

aspekt i relation till den överhängande emotionella terrängen som spelaren delar med spelarkaraktären 

Joel. Detta minne av Sarahs död hänger nämligen över ”oss” under hela spelupplevelsen.  

Företeelsen hjälper också till att illustrera de narrativa datorspelens kapacitet att skapa 

gemensamma minnen mellan spelare och spelarkaraktär. En litteraturteoretiker som just har forskat 

kring de kognitiva processer som stimuleras när vi ”omfigureras” i spelarkaraktärers medvetande är 

David Ciccoricco. Representationer där karaktärerna reflekterar över deras förflutna handlar inte 

enbart om att exempelvis fördjupa intrigen eller karaktärens komplexitet, menar Ciccoricco. Han 

argumenterar för att narrativa datorspel besitter ett relativt mediumsspecifikt upphov att skapa ett 

                                                 
115 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Bill’s Town”. 
116 Green, 2016. s. 747. 
117 Green, 2016. s. 747. 
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”shareable narrative memory for the player and the player-character”, vilket präglar spelarens 

interaktiva förkroppsligade tillstånd.118 Minnesepisoder i narrativa datorspel är: ”More specifically, 

… a resource for building memories subjectively shared between player and player-character.”119 

Denna känsla av ”fused subjectivity” sker genom förkroppsligandet av spelarkaraktären och 

möjliggörs ”via the medium of memory itself”.120  

Eftersom spelarkaraktärens mentala tillstånd löper parallellt med spelarens extradiegetiska mål 

att fullborda spelet, vill vi förstå helheten av den roll vi ska gestalta,121 vilket i detta fall också 

innefattar Joels minnen. Detta stimulerar inte enbart ett endimensionellt minne av det som har hänt 

tidigare i berättelsen, utan innefattar en mer mångfacetterad subjektiv erfarenhet utifrån vår 

förkroppsligade position. Minnesmotivet i datorspel ger oss således möjligheten att kunna forma våra 

egna subjektiva minnesreflektioner baserat på de ”narrativa minnen” som representationen korrelerar 

till. De kan på ett mer kognitivt plan inbjuda mottagaren till att erfara en delad experientiell upplevelse 

av hur det är att plågas av det förflutna. 

Detta är inte ett unikt fenomen för narrativa datorspel, men kan åtminstone sägas uppvisa en 

mediumsspecifik prägel eftersom detta delade minne också formar våra erfarenheter av The Last of 

Us interaktiva sekvenser. Trots att Sarah allt annat än omnämns uttryckligen varken i scenen i fråga 

eller i spelupplevelsen i sin helhet erfar spelaren, i samma anda som Joel, en slags proustiansk 

minnesbild när vi ser likheterna mellan Ellie och Sarah. The Last of Us narrativa experientialitet bidrar 

i detta fall till den i synnerhet affektiva erfarenheten av att leva med sorg. Eftersom detta stimulerar 

                                                 
118 Ciccoricco, 2015. s. 195. 
119 Ciccoricco, 2015. s. 199. 
120 Ciccoricco, 2015. s. 197–198. 
121 Ciccoricco, 2015. s. 195. 

Figur 2. Joel tittar ned på Sarahs klocka (Naughty Dog, The Last of Us 2013) 
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oss till att projicera oss själva i spelarkaraktärens inre kan samma erfarenhet lära oss något om våra 

egna känslotillstånd eftersom våra experientiella bakgrunder går i dialog med spelarkaraktärens 

erfarande. The Last of Us kognitiva simulation låter oss erfara hur det är att leva med den ständigt 

överhängande sorgen som en anknytningsfigurs död lämnar efter sig och den smärta som uppstår då 

vi blir påminda om dem. När vi får röra oss omkring i fiktionsvärlden hänger detta minne av den 

förlorade anknytningsfiguren över oss när vi ”går in i rollen” som spelarkaraktär. Vårt 

förkroppsligande av Joel, som styr inriktningen av vårt erfarande, låter oss också uppleva hur det är 

att leva med de skamkänslor som kan tillkomma om man råkar släppa taget om sin sorg under bara 

ett fåtal sekunder. 

Medan det överhängande minnet av vår förlorade anknytningsfigur utgör en aspekt i spelarens 

delade emotionella terräng med Joel, bygger en annan central detalj på det känslomässiga band som 

narrativet också etablerar gentemot Ellie. Trots Joels inledande ovilja att ge sig hän åt de känslor han 

hyser för Ellie övergår hans motstånd kort därefter till ett genuint tycke för Ellie, vilket alltmer 

fördjupas under deras långa emotionella resa tillsammans. Trots att hon är en smärtsam påminnelse 

av Sarah accepterar han succesivt fadersgestaltsrollen, men utan att glömma Sarah. Från att vara 

emotionellt avstängd från omvärlden får Joel – och i sin förlängning spelaren – en pånyttfödd 

anknytningsfigur i Ellie. Vi får i Ellie en slags försoning till den nederlagskänsla vi upplevde när vid 

misslyckades med att beskydda Sarah, vilket kommer att spela en avgörande roll för verkets tematik 

som vi kommer att diskutera senare. 

Då spelaren är förkroppsligad i Joel byggs det känslomässiga engagemanget till Ellie upp 

parallellt med spelaren som därtill har ett interaktivt ansvar att skydda henne längsmed den farofyllda 

resan. Vid fiendetäta miljöer kan det exempelvis hända att en fiende greppar tag om Ellie, vilket 

tvingar spelaren till att omedelbart försöka rädda henne för att förhindra ”game-over”.  

Spelets narrativa sekvenser förstärker detta känslomässiga engagemang desto mer. Det 

fördjupas genom att ägna ett flertal scener och episoder som visar hur Joel och Ellie alltmer ingår i 

ett starkare vänskapsförbund med varandra. Utöver de tidigare nämnda humoristiska inslagen, 

möjliggörs detta framför allt genom de mer emotionella episoderna, i synnerhet de tillfällen då Ellie 

räddar livet på Joel (och spelaren).  

Den viktigaste episoden då detta gör sig tillkänna sker i kapitel nio, ”Lakeside Resort”. Efter 

en sammandrabbning med en plundrarklan, tycks Joel vara ytterst nära döden. Under ett flertal 

emotionella episoder får vi uppleva hur Ellie kämpar för att rädda ”vårt” liv. Den känslomässiga 

berättartekniken låter oss här identifiera oss med Ellies vördnad för Joels välbefinnande. En intressant 

aspekt att lägga märke till är också spelets fokaliseringsskifte; spelaren får nämligen under hela tiden 

då Joel är handlingsförlamad följa Ellies perspektiv och i ett fåtal interaktiva sekvenser även 
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förkroppsliga henne. Den huvudsakliga effekten detta ger upphov till är att väcka starka empatiska 

känslor för Ellie som upplever kraftiga motgångar i sina förtvivlade försök att föra Joel tillbaka till 

livet. Vid ett tillfälle går hon till och med så långt som att sätta sitt eget liv på spel för att beskydda 

Joel. Plundrarklanen som de hade lyckats undfly är ute efter hämnd och är nu Ellie på spåren. För att 

få bort dem från den plats där Joel ligger försvarslös, använder hon sig själv som lockbete, vilket 

slutar med att hon blir tillfångatagen. 

Plundrarklanen tycks vara värre än tidigare befarat. Utöver att de dödar för att överleva, visar 

det sig att de begagnar kannibalistiska metoder för att bekämpa bristen på mat. Deras ledare vid namn 

David gör läget än mer ödesdigert då det visar sig att han är en pedofil som nu har fattat ett tycke för 

Ellie. I kapitlets klimax övermannar han Ellie som lyckats fly från fångenskapen. David övermannar 

Ellie och börjar klänga sig över henne. I sista stund lyckas Ellie få tag i en machete och dödar honom. 

Joel, som tillfrisknat, kommer också till undsättning.  

I ett av spelets mest pathosfyllda scener får spelaren ta del av hur händelsen traumatiserar den 

annars självsäkra fjortonåriga flickan; emotionellt förstörd fortsätter hon att hacka på Davids döda 

kropp i tårar, skärrad efter våldtäktshotet. ”He tried to–”, försöker Ellie förklara till Joel som 

omfamnar och tröstar henne: ”Oh, baby girl… It’s okay, it’s okay”.122 

Spelarens interaktiva delaktighet 

Vår delade emotionella terräng, fylld av sorg och pånyttfödda anknytningsfigurer, tar vi med oss när 

vi träder in i The Last of Us avslutande kapitel. Efter att vi har genomfört spelets långa emotionella 

resa anländer vi äntligen till Salt Lake City. Emellertid har narrativet en sista överraskning kvar i 

rockärmen, vilket kommer att vara av avgörande betydelse för verkets centrala teman.  

                                                 
122 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Lakeside Resort”. 

Figur 3. Joel försöker trösta en skärrad Ellie (Naughty Dog, The Last of Us 2013) 
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Efter ännu en nära-döden-upplevelse tappar både Joel och Ellie medvetandet. Vi får därefter se 

Joel vakna upp i en sjukhusbädd utan Ellie. Det verkar som att den Firefly-milis som just vaktar det 

forskningscenter vi varit på väg till har fört dem båda till säkerhet. Joels första tanke är att få bli förd 

till Ellie för att försäkra sig om att hon lever. Ledaren för Firefly-milisen, den sedan tidigare kända 

Marlene, menar emellertid att detta är omöjligt: ”You can’t. She’s being prepped for surgery”, vilket 

får Joel att ilskna till: ”The hell you mean, surgery?”123 

Vår tidigare uppfattning att forskarna enbart behövde ett blodprov från Ellie för att kunna 

framställa ett vaccin visar sig vara fel. Då cordyceps-viruset påverkar stora delar av hjärnan behöver 

forskarna avlägsna Ellies för att kunna studera hur hennes unika mutation av viruset har gjort henne 

immun. Firefly-milisen avser således offra Ellies liv för att kunna framställa vaccinet. Det bör noteras 

att Marlene inte karaktäriseras som en renodlad antagonist i dessa scener. Hon påtrycker att även hon 

hyser ett starkt känslomässigt band till Ellie, men menar trots detta att denna uppoffring är den enda 

rätta handlingen: ”this isn’t about me. Or even her. There is no other choice here”.124 Hon uppmanar 

Joel till att förstå att detta också är Ellies innersta önskan: ”Don’t waste this gift, Joel.  (---) It’s what 

she’d want. And you know it.”125 Joel, å andra sidan, går under inga omständigheter med på detta. 

”Yeah… you keep telling yourself that bullshit”, uttrycker han alltmer konfronterande.126 ”Find 

someone else. […] Listen, you are gonna show me where–” hinner han irriterat säga innan Marlene 

beordrar att en soldat ska övermanna honom och eskortera honom därifrån, till och med döda honom 

om så måste.127 

Joel lyckas emellertid kort därefter oskadliggöra soldaten och det är nu spelarens uppgift att, 

tillsammans med Joel, förhindra operationen från att ske. Det är i synnerhet denna interaktiva 

spelsekvens som den narrativa immersionen i The Last of Us är som mest påtaglig. Genom narrativets 

känslomässiga berättarteknik har nu spelarens närmare femton timmars speltid ackumulerat en stark 

emotionell immersion i såväl Ellie som Joel, vilket nu ger upphov till en ytterst påtaglig vilja att hinna 

nå fram till Ellie innan kirurgerna hinner skrida till verket.  

Den emotionella immersionen samverkar också starkt med den temporala eftersom samma 

känsloengagerande berättarteknik nu gett upphov till en känsla att Ellie mycket väl kan tas ifrån oss. 

Narrativet har nämligen etablerat ett slags mönster som tydligt visar att ingen av de sympatiska 

karaktärerna sitter säkert. Utöver de emotionella episoderna där Sarah och Tess dör har detta mönster 

också förstärkts genom en ytterligare affektiv episod. Innan Joel och Ellie når fram till Salt Lake City 

                                                 
123 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”The Firefly Lab”. 
124 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”The Firefly Lab”. 
125 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”The Firefly Lab”. 
126 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”The Firefly Lab”. 
127 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”The Firefly Lab”. 
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inbjuder narrativet också spelaren att knyta an till de sympatiska karaktärerna Henry och hans yngre 

bror Sam. De tar hjälp av varandra för att öka chansen för överlevnad. Än en gång används en 

empatisk karaktärsframställning. Under en längre tid får vi chansen att identifiera oss med Henry och 

Sams idealiserade familjerelation; Henry gör allt för att skydda Sam. Tragedin inträffar då även Sam 

blir smittad av viruset. Han försöker hemlighålla sin åkomma, vilket leder till att han till slut 

omvandlas och blir aggressiv. I ännu en hjärtskärande scen tvingas Henry döda sin yngre bror för att 

rädda Ellie. Överväldigad av sorg tar Henry kort därefter sitt eget liv. 

Det däri återkommande mönstret att narrativets sympatiska karaktärer löper en särskild risk att 

mista livet agerar under Joels räddningsakt som en förväntanskapande berättarteknik i sig självt. Detta 

eftersom spelaren vid det här laget befarar att samma mönster även kommer att låta Ellie gå en lika 

tragisk död tillmötes, vilket i min mening leder till att spelarens narrativa immersion nu är total. 

Att just lägga grunden för sådana band mellan spelare och karaktärer som The Last of Us i detta 

fall etablerar är relativt sällsynt för datorspel. Marie-Laure Ryan menar att datorspelskaraktärer ofta 

spelar en funktionell roll att endera hjälpa eller stjälpa spelaren i deras strävan att övervinna spelets 

ludiska utmaningar, men ”Exceedingly rare are the computer-controlled characters who … generate 

interest and empathy through their own personality”.128 I mitt anseende är The Last of Us ett sådant 

sällsynt fall. När väl narrativa datorspel lyckas inbjuda spelare i så pass påtagliga tillstånd av 

emotionell immersion kan ”players develop such attachment to this character that they experience 

extreme discomfort at treating her like an object that needs to be eliminated”129, menar Ryan, vilket 

är vad som nu sker då Ellie svävar i livsfara. 

En ny chans att rädda en anknytningsfigur 

I detta styrs vårt subjektiva erfarenhetsskapande än en gång i den riktning som Joel lägger framför 

oss. Joels metaforiska adoption av Ellie står nu bortom tvivel då grunden för hans motstånd bygger 

på att inte behöva genomlida förlusten av ännu en dottersgestalt. När vi förkroppsligar Joel delar vi 

detta mentala tillstånd, vilket låter oss erfara en dubbelbetonad förtvivlan i att både behöva förlora 

Ellie och ännu en gång misslyckas med att beskydda en av våra anknytningsfigurer. 

                                                 
128 Ryan, 2015. s. 249. 
129 Ryan, 2015. s. 249. 
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Till slut når berättelsen sin klimax. Vi hinner in till operationssalen sekunderna innan kirurgerna 

skurit det första snittet. Ellie är medvetslös, men verkar vara vid liv. Denna scen då spelaren nu lyckas 

rädda Ellie är än en gång kraftigt känsloengagerande, i synnerhet eftersom narrativet förstärker den 

poetiska speglingen till natten då Sarah dog. Speglingen görs desto mer tydlig när exakt samma 

melankoliska cellomusik börjar ljuda i bakgrunden som när Joel omfamnade Sarah i prologen. Joel 

tröstar också Ellie på ett liknande sätt som han gjorde när han höll Sarah i sin famn: ”C’mon baby 

girl /…/ I’m getting you outta here, girl. I got you. I got you.”130 

Det intressanta här är att vi spelare, till skillnad från sekvensen då Sarah dog, där vi enbart fick 

beskåda det som skedde, görs till interaktiva deltagare genom hela räddningsakten; det är vi som 

omfamnar Ellie och bär henne i famnen när vi styr Joel från Firefly-milisens försök att ta tillbaka 

henne. Medan vi inget kunde göra för att förhindra Sarahs död kan vi det nu. Déjà vu-känslan 

tillsammans med denna interaktiva agens i narrativet låter oss således dela Joels känsla av att nu 

kunna återspela och förändra det förflutna. Vi stimuleras till att projicera tillbaka våra egna 

experientiella bakgrunder i detta förkroppsligade erfarande, i detta fall upplevelsen av att få en ny 

chans att förhindra vår anknytningsfigur från att dö. 

Att träda ut ur fiktionsvärlden med nya erfarenheter 

Vi lyckas fly. Spelet avslutas med en epilog där vi får se Joel och Ellie närma sig en tillflyktsort där 

de kan leva någorlunda säkert från cordyceps-monster och plundrarklaner. När Ellie väl vaknar till 

vill hon veta vad som har hänt. Vi får se Joel ljuga för Ellie att det fanns andra som var immuna. 

Forskarna hade, enligt Joels lögn, funnit det omöjligt att framställa ett vaccin, trots deras rika urval 

av immuna människor. Det verkar emellertid som att Ellie tvivlar på sanningshalten i Joels historia. 

Hon konfronterar Joel och antyder att hon var villig att offra sitt liv ifall det skulle förgöra det virus 

                                                 
130 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”The Firefly Lab”. 

Figur 4. Spelarens interaktiva roll i räddningsakten (Naughty Dog, The Last of Us 2013) 
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som förorsakat så mycket sorg. Inte minst krävde viruset livet på hennes första kärlek och de 

sympatiska karaktärerna som vi fick se förlora livet under spelets emotionella resa: ”Her name was 

Riley and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam.”131 Hon avkräver en sista 

bekräftelse från Joel: ”Swear to me. Swear to me that everything you said about the Fireflies is 

true.”132  

Om inte spelaren redan har gjort det vid det här laget står konsekvensen av ”vår” handling att 

rädda Ellie alltmer tydlig. Medan vi i stunden må ha varit fast inställda på att undvika förlusten av 

ännu en anknytningsfigur, danas det alltmer att vår ”själviska” handling kan ha kostat mänskligheten 

sin enda räddning mot viruset. Vi får lite insyn i Joels inre dilemma, men troligtvis präglas han av 

skamkänslor över att ha svikit Ellie och fråntagit henne rätten att utkräva sin hämnd på viruset. 

Spelaren följer än en gång med på det delade erfarandet. Emedan detta kan vara färgat av min 

subjektiva erfarenhet så lär även spelaren uppleva en liknande skamkänsla eftersom vi var delaktiga 

i räddningsakten. 

Joel håller emellertid fast vid sin lögn och svarar jakande. Efter en kort stund svarar Ellie kort 

och gott: ”Okay”.133 Skärmen blir därefter plötsligt svart och berättelsen är slut. 

Spelarens expanderade experientiella bakgrund 

Spelets slut innebär att spelarna kan träda ut ur rollen som Joel och nu reflektera över vilka 

experientiella insikter som The Last of Us helhet har givit dem.  

Den emotionella immersionen som narrativet försatte spelaren i trängde som vi såg in i särskilt 

ömma delar av vår experientiella bakgrund, vilket berörde våra känslotillstånd och föreställningar vi 

förknippar med förlusten av våra anknytningsfigurer, i synnerhet i förhållande till 

familjemedlemmars lidande. De experientiella insikterna vi fick i utbyte genom att förkroppsliga Joel 

och dela hans emotionella terräng lät oss kognitivt simulera den sorg som dessa anknytningsfigurer 

lämnar efter sig. Vi fick därtill erfara hur ett känslomässigt engagemang till en ny anknytningsfigur 

åtminstone kan lindra denna sorg. Från att vara emotionellt avskärmad från omvärlden antyder Joel i 

epilogen att Ellie just gav honom något att återigen leva för: ”I struggled for a long time with 

survivin’. And you– [Joel kommer av sig, tittar än en gång ned på Sarahs klocka och rättar till den]. 

No matter what, you keep finding something to fight for.”134 En första experientiell insikt som 

narrativets helhet erbjuder oss genom att förkroppsliga Joel, som vi har fått se förlora allt i livet, är 

således ett fiktivt erfarande för hur livet kan återfå ett visst syfte om vi väljer att öppna upp oss för 

                                                 
131 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Epilogue”. 
132 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Epilogue”. 
133 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Epilogue”. 
134 Druckmann och Stanley, 2013. The Last of Us, ”Epilogue”. 
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andra anknytningsfigurer. Detta kan illustrera hur de narrativa datorspelens emotionella immersion 

just besitter en terapeutisk potential; i dess ”playground of mental simulation” kan vi bearbeta våra 

egna känslor, vilket kan förbereda oss för livets prövningar.135 

Men vår emotionella lindring kostade, som vi såg tidigare, ett högt pris. Helheten av spelarens 

delade emotionella terräng som etableras under spelupplevelsen leder i sin tur till formandet av ännu 

en påtaglig experientiell insikt när spelaren ställs inför narrativets dramatiska klimax. Den kognitiva 

simulationen som The Last of Us försätter spelaren är, i min mening, en fiktiv tappning av det 

moralfilosofiska tankeexperimentet ifall det är värt att döda en för att rädda flera? Genom 

datorspelsmediets mediumsspecifika upphov till interaktiv inlevelse får spelaren själv erfara ett av 

dilemmats två omöjliga beslut. Förkroppsligad som Joel får spelaren såväl utföra beslutstagandet som 

också leva med de konsekvenser samt känslovärden som beslutet för med sig.  

Med detta sagt är det viktigt att poängtera att det inte är själva beslutet som Joel gör som avser 

narrativets experientiella ”lärdom”. Insikten är inte att spelaren nu lär sig att Joels beslut är det enda 

rätta bara för att vi delade hans mentala tillstånd och emotionella terräng när vi förkroppsligade 

honom. Samma känsloengagerande berättarteknik som gjorde att vi anknöt oss till Joel och Ellie 

användes nämligen också för att betona vikten av att framställa vaccinet, vilket komplicerar spelarens 

förhållning till Joels val. Spelaren har vid flera tillfällen fått erfara hur det förödande cordyceps-

viruset ledde till ett flertal sympatiska karaktärers död, såsom Sarah, Tess, Henry och Sam. När det 

står klart för oss att Ellie är priset som vi måste betala för att förhindra fler sådana anknytningsfigurer 

från att dö förstår spelaren vidden av det moraliska dilemmat, kanske än mer än vad Joel gör. Detta 

stimulerar oss i detta fall till att använda vår experientiella bakgrund, inklusive de erfarenheter vi 

snappat upp under upprinnelsen till dilemmat, för att föreställa oss hur vi skulle reagera om vi ställdes 

inför samma situation att behöva offra en anknytningsfigur som har gett oss en tröst som vi inte trott 

var möjlig att återfå. 

Den experientiella insikten bygger således inte enbart på det som narrativet till ytan sett 

gestaltar – utan snarare den relevans som narrativets diskursiva uttryck har för spelarens bakgrund. 

Våra experientiella bakgrunder är som sagt också unika för vår individuella konstitution; den 

experientiella insiktens inverkan bygger således både på ”the capacity of a story to have an emotional 

or cognitive impact on the background of its recipients and of the historical, sociocultural, and 

individual variations in the background itself”.136 Eftersom spelaren använder sin egen bakgrund för 

att forma sina subjektiva erfarenheter av spelarkaraktärens erfarande färgas också den 

identitetsutvecklande insikten av samma bakgrund. Som Caracciolo poängterar är experientialiteten 
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en fråga om en omstruktureringsprocess som expanderar vår världsåskådning och kulturella 

värderingar snarare än att förändra dem totalt.137 Vårt förkroppsligade erfarande av spelarkaraktärens 

livsprojekt interagerar oavsett med våra bakgrunder men leder till olika subjektiva erfarenheter i 

utbyte. Oavsett hållning i dilemmat expanderas vår experientiella bakgrund, i dessa fall på en mer 

konceptuell nivå, vilket ger spelaren en kulturellt medierad erfarenhet av att inse omöjligheten i att 

behöva ta ett av dilemmats beslut.138 Vid en så polariserande fråga som The Last of Us kognitiva 

simulation låter oss reflektera kring är denna konceptuella kunskapsbildning relevant. Det är även 

detta som förtäljer hur experientialiteten kan bidra till radikalt nya perspektiv på situationer som 

spelaren redan känner sig bekanta med, menar Caracciolo.139 

Hellre än att ge ett svar på vad som är rätt och fel i dilemmat bygger narrativets experientiella 

inverkan snarare på att röra upp våra egna värderingar kring dilemmat till ytan. Detta eftersom spelet 

varken menar att det ena valet är mer rätt än det andra. Istället nyanserar The Last of Us tematik den 

moraliska komplexiteten som detta beslut innefattar. Som Amy Green intygar är spelet en fiktiv 

utforskning av människans moralitet, ”one that eschews easy answers and the comfort that human 

beings will always make the right and moral choice”.140 Fiktion, överlag, har denna förmåga att 

ifrågasätta våra idéer kring etik och moral; en ofta förekommande fråga som postapokalyptiska 

narrativ ifrågasätter är ifall våra moraliska fundament är nog stabila att uthärda situationer då vår 

överlevnad står på spel. I The Last of Us rendering är de inte det. Fiktionsvärlden vi träder in i 

framställer en människosyn som tappat greppet om sin moralitet, vilket i synnerhet våldtäktsmannen 

David och hans kannibalistiska plundrarklan är det tydligaste exemplet på. Detta leder också till att 

”Joel’s actions cannot be classified as wholly selfish”, menar Green, eftersom mänskligheten på ett 

sätt tycks vara bortom räddning; The Last of Us  ”consistently contends that community equates to 

danger and that the human race may not be worthy of saving”.141 

Den identitetsutvecklande insikten som The Last of Us således bidrar till är den kulturellt 

medierade erfarenhet av hur svårt det är – och bör vara – att ta ett beslut i dilemmat i en värld där 

ingenting är svart och vitt. Om vissa spelare exempelvis hade varit villiga att uppoffra Ellie för 

mänsklighetens vinning och därför blivit irriterade på Joels själviska handling leder således inte detta 

till att den experientiella insikten uteblir. Det empatiska engagemanget som har etablerats gentemot 

Joel och Ellie gör att dessa spelare åtminstone ges en förståelse för varför han agerade som han gjorde, 

då han inte ville förlora ännu en dottersgestalt. Genom att således kunna projicera oss själva i 

                                                 
137 Caracciolo, 2014. s. 236. 
138 Caracciolo, 2014. s. 240; 244. 
139 Caracciolo, 2014. s. 236. 
140 Green, 2016. s. 762. 
141 Green, 2016. s. 759. 
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karaktären blir den kulturellt medierade erfarenheten subjektiv och skräddarsydd. Joels agerande, 

oavsett vad vi tycker, gör att våra egna moraliska värderingar kan expanderas i ljuset av de 

experientiella insikter vi fått ta del av genom spelupplevelsen. Om vissa spelare är fast beslutna om 

att det enda rätta är att offra en för att rädda flera har deras vyer trots detta vidgats med hjälp av de 

perspektiv The Last of Us experientiella lärande har givit dem. 

Litteraturdidaktiska överväganden 

I denna sista del av arbetet kommer diskussionen handla om vilka litteraturdidaktiska överväganden 

som nödvändiggörs för att underlätta elevernas tillägnande av narrativa datorspels experientiella 

insikter. 

Ett första övervägande som är värt att beakta vid användningen av narrativa datorspel i 

undervisningen är att främja elevernas inlevelse i fiktionsvärlden. Samtidigt som vår förmåga att 

kunna leva oss in i berättelsers fiktionsvärldar må vara ett medfött anlag kan emellertid graden av 

inlevelse begränsas beroende på de förhållningssätt till texten vi intar.142 Trots The Last of Us rika 

inviter till narrativ immersion är det viktigt att poängtera att detta inte, per automatik, leder till en 

givande inlevelse bara genom att låta eleverna passivt utsättas för dem. Som Öhman påpekar kan 

elevernas inlevelse hämmas av kritiska och distanserade förhållningssätt till texten, ett överdrivet 

fokus på detaljer eller för många textutdrag.143 Om lärare i ett undervisningssammanhang tar för givet 

att narrativets berättarteknik räcker för att väcka inlevelse riskerar i värsta fall ett flertal elever gå 

miste om textens insikter. Därför är det viktigt att i undervisningssammanhang uppmuntra eleverna 

till att ”skugga intrigen” och ”läsa hängivet, utan misstankar och reservationer” för att få dem att våga 

ge sig hän åt fiktionens världar och protagonister.144 

”Den kanske mest betydelsefulla aspekten för att främja inlevelsen” i en intrigläsning tillägger 

Öhman tillkommer genom att låta eleverna ”behandla hela verk”.145 Snarare än att följa trenden att 

enbart välja ut vissa utdrag ur en text behöver lärare låta eleverna uppleva textens helhet för att kunna 

bedöma om dess innehåll ”tilltalar dem” personligen; de måste uppfatta den som ett koherent 

fullbordat yttrande, med en början och ett slut.146  

Öhmans poäng är relevant sett till The Last of Us. Som vi såg under analysen var det just 

helheten av The Last of Us narrativa immersion, vilket alltmer fördjupades genom spelets hela 

emotionella resa, som var avgörande för att textens diskursiva yttranden skulle uppnå sin fulla 

                                                 
142 Öhman, 2015a. s. 34. 
143 Öhman, 2015a. s. 33–34. 
144 Öhman, 2015a. s. 33–34. 
145 Öhman, 2015b. s. 77. 
146 Öhman, 2015b. s. 77. 
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experientiella resonans. Om jag exempelvis enbart skulle använda mig av slutscenerna för att öppna 

upp ett samtal kring dess moralfilosofiska tema skulle detta troligtvis inte leda till samma 

erfarenhetsskapande. Detta skulle istället vara min redan färdigställda värdemässiga position till 

texten som eleverna därav inte känner en egen personlig anknytning till.147 

En nödvändig kompromisslösning vore således att man i undervisningen arbetar med att stödja 

elevernas vägar till att ”skugga intrigen”, vilka eleverna sedan kan ta med sig hem och applicera mer 

självständigt. På så sätt får eleven själv möjligheten att nå fram till sin egen värdemässiga position 

till textens yttrande. Detta menar Öhman skulle också kunna öppna upp för helklassdiskussioner där 

man kan diskutera pluraliteten av olika värdemässiga positioner som således tillkommer inom 

elevgruppen, snarare än att enbart låta dem ta del av lärarens.148 

Ett annat övervägande som är viktigt att beakta i ett undervisningssammanhang är att eleven får 

stöd att kunna relatera sin experientiella bakgrund till sina intryck av spelupplevelsen. Som vi tidigare 

nämnt är just dialogen som öppnas upp mellan våra bakgrunder och narrativets erfarenheter en viktig 

anstiftare till att vi tar till oss identitetsutvecklande insikter. För att underlätta denna dialog kan det 

vara relevant att stödja elevernas konstruktion av föreställningsvärldar i förhållande till inlevelsen i 

fiktionsvärlden. 

För att hjälpa eleverna i deras inträde i fiktionsvärlden kan det vara relevant att stödja deras 

förståelse för spelarkaraktärens mentala tillstånd och emotionella terräng, eftersom detta utgör den 

roll som eleverna ska komma att interaktivt förkroppsliga. Som Langer påpekar handlar elevernas 

första fas i sitt föreställningsvärldsbyggande om att använda de ”ledtrådar” texten ger dem och utifrån 

dessa göra vidare antaganden om vad som kommer hända med hjälp av deras tidigare kunskaper och 

erfarenheter.149 Som Margaret Mackey förklarar handlar detta stadie vid mera multimodala medier, 

såsom film och datorspel, om att bygga föreställningsvärldar kring ”the internal awareness of the 

characters”.150 Vid datorspelsmediet mer specifikt är spelares första prioritet i sina 

föreställningsvärldar att bygga en förståelse för ”the mind or minds that set the terms within which 

they play … [which] must be inferred in a vital ’alive’ way if the game is to proceed”.151 I ett 

undervisningsscenario kring The Last of Us kan eleverna exempelvis få arbeta med frågor som berör 

hur de tror att Joel förhåller sig till Ellies likheter med Sarah och varför han bygger upp ett motstånd 

till henne, vilket just spelar en avgörande roll för spelarkaraktärens emotionella terräng och spelets 

experientiella insikter. Eftersom Joels inre och narrativets framtid är oviss stimuleras eleverna således 

                                                 
147 Öhman, 2015b. s. 79. 
148 Öhman, 2015b. s. 79. 
149 Langer, 2005. s. 33; Öhman, 2015a. s. 75. 
150 Mackey, 2014. s. 48. 
151 Mackey, 2014. s. 48. 
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till att använda sina egna experientiella bakgrunder för att göra deras förståelse för karaktärens inre 

fylligare. 

När eleverna därefter interaktivt får förkroppsliga spelarkaraktären är det relevant att förstärka 

deras projicering av sig själva i karaktären. Detta är av yttersta vikt att uppmuntra i undervisningen 

eftersom det just är i denna fas som själva interaktionen mellan elevernas experientiella bakgrunder 

och narrativet sker, vilket ligger till grund för att nya subjektiva erfarenheter kan bildas.152 Då vi 

levandegörs i fiktionsvärlden och uppmanas till att använda våra egna erfarenheter för att förstå vad 

som händer får vi i utbyte ”en uppsättning speglar i vilka vi kan se både våra möjliga och våra 

nuvarande jag”, menar Langer.153 För att göra bilden av verket fylligare i denna fas är det viktigt att 

stödja elevernas processer att koppla samman deras kunskap om texten med dem själva, deras egna 

identiteter, tankar om livet och omvärlden.154 

Ett praktiskt tillvägagångssätt som skulle kunna främja såväl förkroppsligandet av Joel som 

också elevernas projicering skulle exempelvis kunna bygga på ett rollspel vars explicita mål går ut på 

att eleverna får föreställa sig karaktärens medvetande. I ett förstapersonsperspektiv skulle eleverna 

kunna arbeta med att reflektera över vissa centrala delar ur narrativet. Som Barbro Stensson förklarar 

kan sådana föreställningsövningar av de inre bilder som texten väcker göra ”det lättare för oss att gå 

in i berättelsen och ger en fastare relation mellan text och läsare”.155 Detta skulle förhoppningsvis 

föra med sig att eleverna än mer aktivt söker förståelse för spelarkaraktärens mentala tillstånd. Av 

desto större betydelse är att eleverna också får ytterligare möjligheter att relatera till sin experientiella 

bakgrund när de föreställer sig spelarkaraktärens sinnesförnimmelser. Som Catarina Schmidt och 

Karin Jönsson betonar är det just ”När vi bygger inre bilder av det lästa som vi kopplar våra egna 

erfarenheter till det som texten berättar om”.156 Exempelvis skulle den interaktiva sekvensen där Joel 

räddar Ellie var ett givande tillfälle att låta eleverna reflektera kring med tanke på dess avgörande 

betydelse för textens teman och experientiella insikter i sin helhet. Då eleverna är delaktiga under 

hela räddningsakten och saknar insyn i Joels tankar får eleverna chansen använda sina experientiella 

bakgrunder och subjektiva förhållningssätt till det moraliska dilemmat för att föreställa sig hur Joels 

inre konflikter ter sig. Detta kan således ge dem ett ytterligare tillfälle att kognitivt simulera hur de 

skulle reagera om de vore i samma situation. 

                                                 
152 Langer, 2005. s. 33. 
153 Langer, 2005. s. 33. 
154 Langer, 2005. s. 34. 
155 Britta Stensson, Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning, Göteborg: Daidalos, 2006. s. 33. 
156 Catarina Schmidt och Karin Jönsson, Glädjen i att förstå – förhållningssätt och strategier [Elektronisk resurs], 
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Detta lägger också grunden för nästkommande fas då eleverna träder ut ur fiktionsvärlden och 

reflekterar kring de insikter som de har fått i utbyte.157 Medan den förra fasen avser själva 

interaktionen mellan narrativet och eleverna inom fiktionsvärlden, handlar denna fas om att nå en 

förståelse för hur narrativets diskursiva uttryck kan relateras till det egna livet.158 Denna fas ”används 

inte lika frekvent som övriga faser”, menar Langer, vilket således åskådliggör ett första behov av att 

ge den ett större utrymme i undervisningen.159 Detta är av vikt eftersom det är de reflektioner vi gör 

i denna fas som har den mest kraftfulla och genomgripande potentialen att kunna ”berika oss med 

kunskap som kan medföra att vi omvärderar åsikter, ser problem utifrån andra perspektiv eller får 

bättre förståelse för våra medmänniskor”.160 Reflektionsmoment efter den inlevelsefulla läsningen, 

nämner även Öhman, är ypperliga tillfällen för att vidare främja elevernas åtkomst till vad textens 

intention och avsikt – dess ”hela yttrande” – innebär för dem personligen.161  

I The Last of Us fall vore det exempelvis intressant att höra hur eleverna ställer sig till spelets 

moralfilosofiska dilemma. I helklass skulle man här uttryckligen kunna uppmuntra eleverna att 

relatera den fiktiva händelsen till sina egna erfarenheter, kunskaper, tankar, idéer och känslor, 

exempelvis genom att ställa frågan vad de skulle ha gjort om de hade varit huvudpersonen?162 I 

förhållande till narrativets diskurs skulle detta säkerligen leda till diskussioner huruvida Joel gjorde 

rätt eller fel i sina beslut. Det kan vara av vikt att inte bara förankra diskussionen kring Joels, trots 

allt fiktiva, beslut utan även betona de konceptuella kunskaper som eleverna tagit till sig genom 

spelupplevelsen. Medan man i föregående fas arbetade med spelarkaraktärens inre är det i denna fas 

viktigt att eleverna får en chans att bearbeta sina egna tankar för att kunna relatera textens mening till 

sina individuella livssituationer; exempelvis kan man låta eleverna diskutera hur de ställde sig till 

dilemmat innan spelupplevelsen och ifall deras fiktiva erfarande nu har lett till nya idéer. Genom en 

sådan dialog där en mängd olika röster kommer med olika påståenden, tankar och frågor kan man ”ge 

den enskilde eleven möjligheter att upptäcka nya perspektiv”, vilket kan leda till en än mer fördjupad 

fiktionsupplevelse.163 

Avslutning 

Syftet för denna litteraturstudie var att studera hur narrativa datorspels mediumsspecifika upphov till 

erfarenhetsskapande kan bemöta svenskämnets syfte att utveckla elevernas förmåga att använda 

                                                 
157 Langer, 2005. s. 34. 
158 Birgitta Svensson, Gör klassikern till din egen: att arbeta med skönlitteratur i klassrummet, Stockholm: Myndigheten 
för skolutveckling, 2008. s. 16; Langer, 2005. s. 34. 
159 Langer, 2005. s. 34. 
160 Svensson, 2008. s. 16. 
161 Öhman, 2015a. s. 38. 
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163 Schmidt och Jönsson, 2015. s. 6. 
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texter som en källa till identitetsutveckling. Med basis i kognitiv litteraturteori kring termerna 

immersion och narrativ experientialitet kan man utifrån denna litteraturstudie uttyda att de narrativa 

datorspelens upphov till dessa insikter bygger på ett fiktivt experientiellt lärande. 

Det inledande steget till detta lärande byggde på att spelaren accepterade inviterna till narrativ 

immersion i datorspelet, i synnerhet den emotionella immersionen i spelarkaraktären. Spelets 

känsloengagerande berättarteknik står således som ett avgörande verktyg för att etablera detta band 

mellan spelare och spelarkaraktär, men också för att förstärka den temporala spänningsinlevelsen i 

spelet. Som vi såg i studieobjektet The Last of Us la narrativet stor vikt vid att främja den narrativa 

immersionen. Den temporala immersionen byggde på att försätta spelaren i ett förväntanskapande 

tillstånd och väcka rädsla för att de sympatiska karaktärerna skulle komma att råka illa ut. Den 

emotionella immersionen etablerades genom att väcka kraftiga empatiska känslor hos spelaren, i 

synnerhet genom att splittra bilden av en idealiserad familjerelations välbefinnande. Det i synnerhet 

affektiva motivet av att behöva se familjemedlemmar lida la grunden för spelarens emotionella 

immersion i spelarkaraktären Joel som förlorade sin dotter Sarah. 

Det känslomässiga engagemanget var även en central anstiftare för att möjliggöra spelarens 

kognitiva upplevelse av att förkroppsliga spelarkaraktärens medvetande. Ett centralt argument för 

detta arbeta var att spelare på ett sätt görs mer mottagliga att vilja ge sig hän åt detta förkroppsligade 

tillstånd, till stor del på grund av datorspelens interaktivitet. Eftersom spelarkaraktärens mål ofta löper 

parallellt med spelares vilja att fullborda spelet leder detta till att spelare söker sig till en slags 

alignment med spelarkaraktären för att förstå den roll som de ska gestalta i fiktionsvärlden. Det 

lärorika är att detta inte enbart innefattar vår vilja att övervinna spelets ludiska utmaningar, utan också 

att vi delar spelarkaraktärens mentala tillstånd och emotionella terräng. Som ett exempel delade 

spelaren Joels vilja att föra Ellie till forskningscentret och överkomma alla hot som dök upp på vägen 

däremellan. Emellertid delade vi också under denna långa resa Joels emotionella terräng som sörjande 

fader, vilket lät oss genomlida hur det var att leva med smärtsamma minnen från en anknytningsfigur 

som mist livet. 

 Det är genom detta förkroppsligade tillstånd som vi tillåts det fiktiva experientiella lärandet. Då 

spelare interaktivt levandegörs i fiktionsvärlden stimuleras de också till att projicera sig själva i 

spelarkaraktären. Genom narrativets förmåga att få oss att identifiera med karaktärerna och således 

tränga sig in i våra experientiella bakgrunder, relaterar vi vårt fiktiva erfarande till våra tidigare 

kunskaper, erfarenheter, värderingar och känslor för att kunna förstå våra intryck av fiktionsvärlden. 

Detta öppnar upp en möjlighet att erfara spelarkaraktärernas livsprojekt som om de vore våra egna, i 

en slags kognitiv simulation inom narrativets inramning. I utbyte får vi tillbaka kulturellt medierade 

experientiella insikter, vilka kan expandera vår förståelse för oss själva och vår omvärld. 
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 The Last of Us rika tematik har potentialen att bidra med ett flertal sådana identitetsutvecklande 

insikter. I sin helhet bidrar spelet inte bara med de terapeutiska insikterna som låter oss erfara hur det 

är att tampas med sorgen som en förlorad anknytningsfigur lämnar efter sig och hur man kan finna 

tröst i tillvaron om man väljer att öppna upp sig emotionellt; spelupplevelsen låter spelaren också få 

erfara det omöjliga moraliska dilemmat att behöva offra en för att rädda flera. 

Utifrån den samlade förståelsen för The Last of Us upphov till fiktivt experientiellt lärande kan 

vi dra slutsatsen att narrativa datorspel har en god potential att kunna bemöta svenskämnets syfte att 

utveckla elevernas förmåga att använda texter som en källa till identitetsutveckling. Emellertid är det 

viktigt att undervisningen också använder förståelsen för de narrativa datorspelens mediumsspecifika 

upphov till inlevelse och experientialitet för att underlätta elevernas vägar till spelets experientiella 

insikter. Om eleverna intar en alltför kritisk eller distanserad hållning till spelupplevelsen riskerar 

dessa annars att utebli. Det är därför viktigt att uppmuntra eleverna att våga ge sig hän åt inlevelsen i 

fiktionsvärlden. En i synnerhet avgörande aspekt undervisningen bör betona är också att möjliggöra 

dialogen mellan narrativets gestaltning av mänskligt erfarande och elevernas experientiella 

bakgrunder. Ett relevant tillvägagångssätt för att underlätta denna interaktion handlar om att stödja 

elevernas konstruktion av föreställningsvärldar, i synnerhet för att fördjupa förståelsen för 

spelarkaraktärernas inre. Genom att lägga fokus vid moment som hjälper eleverna att knyta an sina 

bakgrunder till karaktärens erfarande dels under första inträdet i fiktionsvärlden, dels under det 

förkroppsligade tillståndet som spelarkaraktären och slutligen efter att eleverna har trätt ut ur 

fiktionsvärlden kan lärare öka elevernas möjligheter att nå fram till spelets identitetsutvecklande 

insikter. 
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