
 

 

 

 
 

Ett nytt digitalt didaktiskt verktyg för 
religionsundervisningen 

En studie om hur Elder Scrolls IV: Oblivion och andra dataspel kan hjälpa lärare att öka 

elevernas intresse för religionsämnet genom att bryta ner förutfattade åsikter 

A New Digital Didactic Tool for Religious Education 

A Study in How Elder Scrolls IV: Oblivion and Other Computer Games can Help 

Teachers Increase Students Interest in Religious Education by breaking down 

Presumptions 

 

Björn Brox 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 3 

Grundnivå 15hp 

Roger Olsson 

Torkel Lindquist  

2019-01-17 

Löpnummer 



 2 

ABSTRACT  

In recent years studies have shown students interest in school has dropped as they mainly see 

the subjects being taught or their content to be irrelevant or hard to relate to.  

This essay explores how using computer games, specifically Elder Scrolls IV: Oblivion, as a 

teaching tool can help increase students overall interest in the subject of religious education 

which should facilitate more learning. This essay will be focusing on the Judeo-Christian 

themes that can be found in the games dialogue, texts and the main missions. To accomplish 

this, a text analysis will be done of some of the conversations and texts in the game as well as 

a more thematic analysis of the main missions.  

The texts and conversations were collected by playing through the games main missions and 

taking screenshots during reading, conversations and key parts of the story. These screenshots 

are featured in a separate appendix.  

This essay follows a socio-cultural theory of learning as laid out by Lev Vygotsky and later 

James Wertsch. This theory argues that learning is facilitated in groups of people, and is 

affected by the kinds of groups that the learners are involved with. It also argues that:  

1. Everything has evolved to reach the point/form it has today.  

2. Higher mental functions come from social interactions.  

3. Human actions are transferred with tools and symbols.  

The computer game in this study is shown to be one such tool, and can be used to facilitate 

socio-cultural learning. It can also be used to overcome barriers against learning in school that 

the students may have picked up at home or amongst their friends by approaching them in a 

more familiar manner. This makes the game and others like it a good tool for teachers 

struggling to reach their students through a wall of disinterest.  
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

 

1.1 Inledning 

Religionskunskap som skolämne har under åren förändrats drastiskt. Det har gått från att vara 

en sorts konfessionell kristendomsundervisning till en sekulariserad religionsundervisning 

som även innehåller etik och fokuserar på utforskning av olika perspektiv på flera frågor 

(Osbeck, Religionskunskapslärare, 2009, ss. 20-32, 51-63, 113-123). Jämsmed detta har det 

religionsdidaktiska fältet utvecklats.  

Det är svårt att sammanfatta hela det religionsdidaktiska forskningsfältet, men Christina 

Osbeck har gjort ett bra jobb i sin bok "Religionsdidaktik: Mångfald, livsfrågor och etik i 

skolan". Hon tog mest från journalen British Journal of Religious Education då den anses 

vara en av de mest pålitliga journalerna när det gäller religionsdidaktisk forskning då den 

ingår i flera citeringsindex och är i många sammanhang topprankad (Osbeck, 

Religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält, 2011, s. 37; Jackson, The evolution of 

the British Journal of Religious Education: 30th and 74th birthdays, 2008, s. 185).  

Hon fann att de flesta av studierna om religionsdidaktik har berört förutsättningarna för 

lärandet, som Osbeck kallar "förarbetet", mycket mer än själva lärandeprocessen eller 

efterarbetet. Med "förarbete" menar Osbeck vilka förutsättningar det finns för inlärning från 

elevernas, lärarnas och institutionens håll. Därmed består större delen av forskningen inom 

religionsdidaktik av studier som jämförde olika utbildningsansatser, alltså tillvägagångssätt, 

medans andra studier fokuserade på läroböcker eller skolan i kontext av samhället. Större 

delen av dessa studier förde även en "metadiskussion" om hur ämnet förhöll sig till andra 

skolämnen eller samhället runtomkring skolan. Dessa kunde gälla hur skolans syn på religion 

påverkades eller försökte påverka samhället runtomkring.  

Denna uppsats däremot hamnar mest i fältet "lärandeprocessen" (Osbeck, Religionsdidaktik 

som kunskaps- och forskningsfält, 2011) då fokuset ligger på just inlärningen. Begreppet 

lärandeprocessen är hur eleverna tar till sig information från läraren och hur detta lägger 

grunden för mer inlärning. Men visst fokus läggs även på religionsundervisningen i sig och 

hur ämnet förhåller sig till omvärlden som bakgrund till min uppsats. Detta då 

religionsundervisningen har fått en större roll de senaste åren då det kan hjälpa till att 

motverka fördomar bland elever som de snappar upp från media och folk runtomkring sig 
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(Osbeck, Religionskunskapslärare, 2009, ss. 65-77). Lyckas religionslärare med detta så ökar 

också möjligheterna till tolerans för religion och för respekt mellan såväl troende som icke-

troende medborgare. Detta är extra viktigt då vi idag lever i ett delvis polariserat samhälle där 

det finns spänningar mellan olika grupper och negativa stereotyper används för att uppmuntra 

hat mot diverse grupper. 

Men det har blivit svårare på sistone att motverka dessa samt att undervisa religion generellt 

sett då många elever inte upplever undervisningen som intressant längre. Flera 

undersökningar som Husbergs, Säboms, Svensons och Ezpinozas har visat att lärarna märkt 

att eleverna inte upplever religionsundervisningen som relevant, och även de elever som 

tycker att religionsundervisningen är nödvändig upplever den som tråkig. Om eleven inte är 

intresserad blir det svårare för hen att ta in kunskaperna, därför måste religionsundervisningen 

ta in nya verktyg för att nå de elever som inte nås på mer traditionella sätt.  

Enligt kursplanen ska religionsundervisningen använda sig av populärkultur, detta ska göra 

det lättare för eleverna att relatera till undervisningen så att de kan nå lärandemålen. Men som 

visats ovan i inledningen är det dags att ta till nya verktyg för att lyckas med detta. Digitala 

verktyg som powerpointpresentationer och videoklipp från internet är redan vanliga inom 

flera ämnen, främst de samhällsvetenskapliga, och används för att göra informationen mer 

lättillgänglig och relaterbar för eleven (Vannestål, 2012). Men trots att majoriteten av lärare i 

studierna insett den pedagogiska potentialen i dataspel använder de dem inte i sin 

undervisning(Pavic, 2013; Thong, 2016).  

Forskning har visat att dataspel, med sin starka interaktiva komponent, kan förmedla starka 

intryck till spelarna och presentera både konkreta och abstrakta koncept på ett lättillgängligt 

sätt som spelarna tar till sig (Scholtz, Fascinating technology: computer games as an issue for 

religious education, 2005). Ett exempel på ett konkret och ett abstrakt koncept är en konkret 

religiös organisation, mer abstrakt koncept skulle vara konceptet med en frälsare då det finns 

olika versioner i olika religioner. Denna förmedlingsförmåga kan nyttjas i klassrummet då 

dataspel har vuxit enormt i popularitet, särskilt under de senaste 15-20 åren (Chikhani, 2015). 

Idag är dataspelen extremt populära bland ungdomar visar en undersökning av ungdomars 

fritidsvanor, av Statens Medieråd. Bland 13–16 år gamla ungdomar spelade 47 % av pojkarna 

varje dag jämfört med 4 % av flickorna. Bland 9–12 finns det dock inga stora skillnader 

mellan pojkar och flickor, 99 % av pojkarna och 98 % av flickorna spelade någon form av 
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digitala spel på fritiden. Även om ungdomarna inte spelade varje dag spelade de minst en 

gång i veckan vilket gör dataspel väldigt bekanta för dem. (Ungar och Medier 2017, 2017).  

Sammanlagt visar detta ett stort behov av att religionsundervisningen ska nå eleverna så att 

den kan hjälpa att motverka de fördomar de kan bära med sig in i skolan. För att kunna göra 

det måste religionslärarna ta till nya verktyg som dataspel med sin interaktiva komponent och 

popularitet.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Problemformulering: Utifrån undersökningar från Skolverket och studier utförda av både 

studenter och forskare såsom Husberg, Säbom, Svenson och Ezpinoza uppfattar jag att det 

finns ett behov att utveckla formerna för religionsundervisning så att ämnet blir mer intressant 

och ses som mer relevant av eleverna. Detta ska ske genom mer digitala medel och hjälpa 

elevernas inlärning och motverka fördomar om religionsundervisningen.  

Syftet är att genom en textanalys och applicering av sociokulturell inlärningsteori undersöka 

om dataspelet Elder Scrolls IV: Oblivion kan användas i undervisningen samt vad dataspel 

generellt sett kan bidra med till religionsundervisningen inom monoteistiska religioner.  

 

Forskningsfrågor 

1. Kan Elder Scrolls IV: Oblivion förmedla koncept och fakta till spelaren effektivt? 

2.  Vilka ämnesdidaktiska möjligheter kan finnas i att använda dataspel i en 

religionsundervisning som rör ”monoteistiska religioner”, specifikt judendomen och 

kristendomen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avgränsa sig till just judendom och kristendom, samt referera till 

dem som det judekristna momentet. Anledningen till detta är att koncepten frälsning, messias, 

och förbund med Gud återfinns starkt i båda religionerna. Att inkludera fler monoteistiska 

religioner, eller polyteistiska religioner, skulle bli för mycket för en C-uppsats som denna.  
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1.4 Tidigare forskning 

Här följer tidigare forskning inom religionsdidaktik som täcker elever och lärares attityder till 

skolämnena samt datoranvändning i undervisningen. Jag kommer först redovisa forskning 

gällande elevers attityder till skolämnen, inkl. religionskunskap. Sedan kommer forskning om 

användningen av digital teknik i undervisningen samt hur effektiv den digitala tekniken var. 

Detta upplägg ska ge er en överblick över läget inom skolan och vad eleverna tycker. Först 

när ni bekantat er med detta tar jag in de digitala medlen så att det inte blir för mycket på en 

gång eller rörigt.  

 

1.4.1 Forskning på det religionsdidaktiska fältet gällande elevers attityder till skolämnen 

Skolverket genomförde 2003 en utvärdering där de undersökte svenska elevers attityder till 

olika skolämnen, inklusive religion vilket hamnar i de "samhällsorienterade ämnena" 

(Skolverket, 2004). Utvärderingen visade att de flesta eleverna hade ojämna, sporadiska, 

kunskaper inom det samhällsorienterande området. Det fanns mycket variation, alltifrån 

elever som visade goda kunskapskvaliteter till elever som inte svarade eller elever vars svar 

visade okunskap. Den största gruppen var mellangruppen, vars svar indikerade en mer eller 

mindre fragmentarisk kunskapsbild. Denna indikerades av bristande förståelse av fakta och 

begrepp samt svårigheter att visa på orsaker och samband. Särskilt gällde det ”skolnära” 

kunskaper, dvs. kunskaper som av tradition inhämtas genom skolundervisningen.  

Mer än hälften av de cirka 10 000 eleverna som deltog i undersökningen ansåg att de inte 

sysslat nämnvärt i skolan med de livsfrågor som de tycker är viktiga och som betonas i 

religionskunskapens kursplan. Genom sina svar visar en stor majoritet av eleverna, trots detta, 

att de uppfyller kursplanens grundläggande mål när det gäller att ”kunna reflektera över och 

formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor” (Skolverket, 2004, s. 54). Detta visar 

att eleverna inte saknar förmågan att reflektera över viktiga frågor, men upplever att de inte 

får göra det tillräckligt. Resultaten visade att de uppfyllde de grundläggande målen, men om 

de kunde ägna mer tid till sina livsfrågor skulle deras kunskaper troligtvis öka och därmed 

deras prestationer inom ämnet.  

 

Annan forskning i form av doktorsavhandlingar från Martin Stigmar och Linda Jonsson 

reflekterar denna uppfattning om elevernas engagemang då flera lärare upplevt att eleverna 

inte verkar lika entusiastiskt inställda till religionsundervisningen längre. Detta nämndes även 

flera gånger i examensarbeten som bl.a. Svensson och Espinozas enkätstudie "Elevers attityd 
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till religionsämnet" och Per Säbom enkätstudie "Gymnasieelevers attityder och engagemang 

till ämnet religion" om hur lärarna kunde engagera eleverna mer i religionsämnet. Svensson 

och Espinoza nämner att de först upplevde detta under sin verksamhetsförlagda utbildning 

medans Säbom visar en generell nyfikenhet och antar inte om eleverna är intresserade eller 

inte.  

Enkäterna i studierna frågade eleverna om hur de upplevde religionsundervisningen, sitt 

engagemang i olika situationer, samt vad som bidrar till deras svar.  

Intressant nog visade resultaten inte att eleverna tyckte religion var ett oviktigt ämne, snarare 

tvärtom (Svensson & Espinoza, 2010; Säbom, 2011). Majoriteten av de 168 respektive 104 

elever som deltog i undersökningarna förstod att ämnet är viktigt men de svarade ändå att 

fokuset och upplägget i undervisningen var "tråkigt" och de kände inte att de ville anstränga 

sig för att få bra betyg i ämnet. De tyckte inte att katederundervisning eller långa 

powerpointpresentationer var intressanta/engagerande och detta sänkte deras intresse i hela 

ämnet.  

Inte bara elever har frågats dock, i Husbergs undersökning intervjuar hon lärare och frågar 

dem om hur de upplever elevernas attityder. Lärarna som intervjuades hävdade att deras 

elever hade en negativ attityd till religion och därför kände att de inte behövde 

religionsundervisning eller att folk som trodde på någon religion "är knäppa". Lärarna 

försökte lösa detta genom att påminna eleverna att religion är högst relevant idag trots att 

Sverige har en väldigt sekulär kultur, men detta funkade inte alltid. Husberg pekar även ut hur 

viktigt religionsämnet är i att motverka fördomar som eleverna tar till sig från media om 

främst islam och judendomen (Husberg, 2014).  

 

1.4.2 Forskning gällande användningen av digital teknik i undervisningen 

Det var dock svårt att hitta forskning om just hur man kan/skulle kunna omforma just 

religionsundervisningen för att öka elevernas engagemang samt inkludera dataspel i 

lösningen. Det fanns viss forskning som visas i t.ex. Linda Jonssons avhandling "Mellan 

tradition och förnyelse-utmaningar i religionsläraruppdraget". Då den inte berörde dataspel 

utan fokuserade på en mer generell inriktning och tog upp filmer och populärkultur kunde jag 

inte ta med allt. Däremot innehöll den ett intressant koncept vilket var idén att 

religionsundervisningen skulle flytta sitt fokus från faktakunskaper om världens religioner till 

ett mer generellt existentiellt fokus för att få med elevernas livsfrågor.  
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Det fanns även Martin Stigmars avhandling som undersökte hur elever och lärare upplevde att 

ta med mer internetanvändning i undervisningen i flera olika ämnen, inklusive 

religionsämnet. Han fann att eleverna och lärarna upplevde att de kunde hitta mycket mer 

information på internet än i kursböckerna. Eleverna tyckte att internetanvändandet också 

gjorde undervisningen intressantare, men lärarna upplevde att de fick ägna mer tid än de ville 

åt att hålla eleverna fokuserade på skolarbetet då de lätt distraherades av andra internetsidor. 

Igen berörde det inte specifikt dataspel men innehöll relevant information om digital teknik i 

klassrummet.  

Det finns däremot forskning om dataspels pedagogiska potential och exempel på hur de kan 

användas i undervisningen. En av dem är Vanneståls artikel där hon sammanfattade och 

reflekterade över resultaten från flera mindre forskningsstudier vid Linnéuniversitetet i 

Sverige. Dessa inkluderar en enkätstudie, lärarintervjuer, rapportanalys och läromedelsanalys.  

Artikelns samlade resultat visade att endast 43 % av lärarna använde datorer regelbundet 

(dagligen eller varje vecka) och hos ungefär en tredjedel av lärarna användes datorn mycket 

sällan (27 %) eller aldrig (7 %). De två största formerna för regelbunden datoranvändning i 

enkätundersökningen var informationssökning (53 %) och ordbehandling (52 %) Dessa 

resultat stöddes av resten av undersökningarna samt visade att lärarna såg både möjligheter 

men också problem med datorerna (Vannestål, 2012). Detta visar att intresset finns där för 

mer digitala verktyg i undervisningen, men lärarna är skeptiska pga. problemen de ser, främst 

gällande elevernas uppmärksamhet.  

 

Det finns mer stöd för detta i Kojo Pavics studie där han intervjuade fyra elever och lika 

många gymnasielärare i grupper om två. Resultatet visade att lärarna i denna studie är 

skeptiska till att tillämpa datorspel i religionsundervisningen. Endast en av de fyra lärarna 

hade tillämpat datorspel i religionsundervisningen. Datorspel ansågs även ha potential att 

användas i undervisningen men endast som ett visuellt hjälpmedel. Ett datorspel som eleverna 

ansåg hade potential att tillämpas i religionsundervisningen var The Sims. Ett problem med 

spelen som eleverna föreslog som lärorika var att de alla var icke-linjära, de har alltså en 

ytterst svag röd tråd och låter istället spelaren göra som de vill inom spelet. Detta gör dem 

alldeles för tidskrävande för att kunna inkluderas i undervisningen. Både lärare och elever 

tyckte också att religionsundervisningen generellt sett led av en tidsbrist vilket gjorde det 

svårt att tillämpa dataspel även när båda sidorna ville (Pavic, 2013).  
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Det fanns även en till studie, en avhandling och en artikel som handlade om dataspel kan 

användas inom undervisningen. De undersökte frågan från olika perspektiv. Thongs studie 

t.ex. undersökte främst hur digitala rollspel skulle kunna användas i klassrummet för att 

uppnå lärandemålen. Lärandemålen Thong lade fram var att studenterna skulle bygga upp 

sina teoretiska kunskaper, kunna använda ett passande vokabulär för digital design och 

applicera sina teoretiska kunskaper för att producera digital media. Visserligen undersökte 

han inte svenska elever utan undersökte vietnamesiska och australienska elever, men 

resultaten är ändå relevanta.  

Hans studie undersökte prestationsförmågorna hos en kontrollgrupp och en grupp elever som 

tog del av ett digitalt rollspel "Virtual Designer" genom att intervjua eleverna före och efter 

deras kursstart. Thong analyserade sen de transkriberade samtalen och letade efter nyckelord i 

svaren för att få fram tydligare svar. Resultaten visade att studenterna tyckte att rollspelet var 

ett bra verktyg för att mäta deras kunskaper och hur väl de kunde applicera dem och ett 

engagerande alternativ till traditionella undervisningsmetoder. Lärarna fick också spela spelet 

och uttryckte att de såg möjligheter för att inkludera det och liknande spel i undervisningen 

samt att spelet kunde få upp elevernas intresse (Thong, 2016).  

 

Avhandlingen jag nämnde tidigare skrevs av Elisabet M. Nilsson och handlar även den om 

dataspelens pedagogiska potential. Det teoretiska perspektivet i avhandlingen är 

sociokulturellt, liksom min uppsats. Skillnaden är att avhandlingen handlar om dataspelens 

pedagogiska potential i relation till "science learning", alltså naturvetenskap och 

matematik/fysik inlärning, min uppsats däremot är kopplad till religionsundervisningen.  

Skillnaden mellan "science learning" och religionsundervisning ligger främst i 

naturvetenskapens fokus på matematiska formler medans religionsundervisningen fokuserar 

på religiösa fenomen. De religiösa fenomenen såsom reinkarnation, helgon etc. kräver andra 

spel och en annorlunda applicering då faktakunskaper inte kommer vara tillräckliga för att 

förstå.   

Avhandlingen inkluderar 4 studier som alla redovisas genomgående. Varje studie har sina 

egna forskningsfrågor som alla bidrar till avhandlingen. Studierna involverade totalt 120 

elever och forskarna använde sig av intervjuer, frågeformulär och observationer som sen 

analyserats. Sammanlagt visade studierna att dataspel som involverade vetenskapliga koncept 

och teorier i dess problemlösning hade positiva effekter. Eleverna applicerade de 

vetenskapliga teorierna de blivit lärda under föreläsningar bättre än innan och visade större 

engagemang i undervisningen (Nilsson, 2012). Detta visar tydligt att dataspelen kan hjälpa 
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läraren att förmedla koncept, färdigheter och principer till sina elever och borde därför tas in 

mer som ett pedagogiskt verktyg i fler klassrum.  

 

Senare kommer en artikel från Christopher Scholtz. Artikeln handlar främst om hur dataspel 

kunde förmedla religion och hur de kunde användas i undervisning. Med religion menade 

Scholtz övernaturliga teman, fysiska objekt med religiöst värde samt system av värderingar 

som styr de troendes vardag. Scholtz fokuserade på dataspelsserien "Zelda" i artikeln, men 

han visar hur spelet innehåller religiösa inslag och kan överföra/skapa religiösa upplevelser 

för spelaren tack vare dataspelens interaktiva komponent.  

Ett exempel han ger är hur spelaren kan utföra ritualer och tillbe gudomligheter i spelet vilket 

kan ge en bra simulation av att göra det i verkligheten, att spelaren skulle kunna uppleva 

"religious experiences" genom spelet.  

Detta är ett intressant perspektiv men jag tror inte att det går att överföra de religiösa 

upplevelser Scholtz tar upp. Datorspelens interaktivitet kan skapa en simulering men kan 

aldrig nå samma nivå som verkligheten vilket stöds av Gregorys kapitel i antologin "Playing 

with Religion in Digital Games" (Gregory, 2014). Scholtz spekulerar även kring hur denna 

upptäckt öppnar upp nya möjligheter inom undervisningen, främst gällande att förstå eleverna 

samt hur man lägger upp undervisningen (Scholtz, Fascinating technology: computer games 

as an issue for religious education, 2005). Men då jag inte delar Scholtz uppfattning kring hur 

bra dataspel kan förmedla religiösa upplevelser kommer jag tona ner den biten.   

 

Det fanns även forskning om hur specifika spel kunde användas i undervisningen. Den ena 

var en undersökning om huruvida "Mass Effect-spelen" kan användas i etikundervisningen i 

skolan. Daniel Moberg undersöker hur spelets "Paragon/Renegade-system" bedömer olika 

handlingar och jämför det med olika etiska perspektiv som tas upp inom gymnasieskolans 

etikundervisning. Undersökningen visar att flera av de områden som ska ingå i 

gymnasieskolans etikundervisning kan beröras genom att koppla olika element i Mass Effect-

spelen till moment i etiken (Moberg, 2015). Processen verkar ur ett didaktiskt perspektiv både 

berikande för spelkontexten och illustrerar komplexiteten hos etiska modeller och fattandet av 

etiska beslut. Resultatet är i linje med varför styrdokumenten rekommenderar användandet av 

populärkultur och arbetssättet förespråkas även utifrån tidigare forskning som Moberg 

redovisar. Denna forskning visade att så länge spelet förmedlade relevanta kunskaper till 

eleven kunde det användas i klassrummet som ett didaktiskt verktyg för att låta eleverna 

utveckla sina färdigheter.  
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Jag fann även en uppsats som handlade om hur dataspelet "Elder scrolls III Morrowind" kan 

användas som ett verktyg för att förmedla religiösa upplevelser och teman till spelaren såsom 

dyrkan och profeter genom att låta spelaren genomföra/iscensätta religiösa ritualer. 

Författaren Jon Odes mål var främst att visa att dataspel kan användas i 

religionsundervisningen. Han erkänner i uppsatsen att dataspelet Morrowind har sina brister, 

men att dessa inte gäller för alla dataspel. Han argumenterar även för att eftersom dataspel har 

en stark interaktiv komponent kan de användas för att skapa en sorts "virtuell religiös 

upplevelse" (Ode, 2012) likt Scholtz argument. Trots att spelet Ode undersökte är 

föregångaren till spelet denna uppsats fokuserar på kunde inte mycket kopplas då "Elder 

Scrolls III Morrowind" inte innehåller samma judekristna tematik. Men han belyser samma 

styrkor i spelens interaktiva komponenter och hur de gör det lättare för ungdomar att relatera 

till undervisningen (Ode, 2012).  

 

Mycket av den tidigare forskningen har nämnt hur elevernas motivation påverkades positivt 

av dataspel och mer generellt digitala medel i undervisningen. Denna motivation att studera 

och engagera sig i ämnet undersöktes av Duit och Treagust i deras artikel "Conceptual 

change: A powerful framework for improving science teaching and learning". Trots att denna 

artikel var fokuserad på naturkunskapsämnena samt matematik, innehåller den bra insikter i 

hur en lärare ska se på elevernas förutsättningar och motivering vilket är väldigt viktigt från 

ett sociokulturellt perspektiv på inlärning. De tog upp att varje elev kommer in i klassrummet 

med en förutfattad mening om det som läraren undervisar i. Även om de inte hört talats om 

det förut kan de skapa en väldigt snabbt om läraren inte lyckas förklara det på ett bearbetligt 

sätt. Dessa uppfattningar kan hindra inlärningen om de är för annorlunda gentemot vad 

läraren lär ut och måste tas i åtanke av läraren.  

 

 

1.5 Metod och material 

Denna uppsats kommer att använda sig av både en textanalys samt talanalys (Nelson & 

Robert, 2011) då en bildanalys skulle bli för subjektiv och svår att tolka. Källorna i spelet är 

både skriftliga och muntliga och kommer därför att transkriberas och sedan appliceras en 

textanalys på detta. I denna textanalys kommer nyckelord i texterna och dialogerna att strykas 

under samt meningar som uttrycker värderingar om grupper (Hjelm, 2011). Med värderingar 

menas åsikter om grupper/individer såsom talaren/texten uppmanar spelaren att ta in/följa. Ett 
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kort exempel på detta är "Stay away from those heathens!". Det understrukna ordet är 

nyckelordet "heathens" vilket översätts till hedningar och visar att talaren ser deras tro som 

fel. Men meningen i sig utrycker också en negativ värdering mot dem som kallas hedningar 

då talaren inte vill att åhöraren ska umgås med dem. Eftersom det förekommer flera längre 

citat kommer de att översättas från engelska till svenska så att läsaren inte behöver byta språk 

hela tiden. Översättningarna kommer vara väldigt bokstavliga då citaten annars kan mista sin 

betydelse. 

Textinformation samlades in genom att spela igenom spelets ramberättelse eller "main quest" 

och skärmbilder togs under spelets gång. Det tog ca 10 timmar att spela igenom spelets 

ramberättelse. Efter det sorterades de ca 700 skärmbilderna in i bilagan. Det är texten i dessa 

skärmbilder som kommer bli analyserad, samt händelserna de visar.   

Textanalysen kommer som sagt appliceras på dialogen och texterna i spelet vilka kommer 

kunna ses på skärmbilderna i bilagan. Uppdragen som visar en judekristen och messiansk, 

alltså en gudomligt utsedd frälsare som räddar/frälser folket, tematik kommer även att 

analyseras. Med uppdragen menar jag de uppgifter spelaren får av karaktärer i spelet. När 

spelaren t.ex. pratat med en karaktär i spelet och får en uppgift räknas det som ett uppdrag.  

När det gäller uppdragen spelaren utför i spelet blir det nästan omöjligt att leta efter nyckelord 

utan istället kommer framställningarna av de karaktärer som uppdragen centrerar runt 

analyseras, t.ex. en magiker som kan lyfta en förbannelse framstår tydligt som en sorts 

frälsare då hen är den enda som kan ta bort det onaturligt onda. Uppdragstexten eller 

uppdragstiteln kanske aldrig använder ordet "savior" men visar ett tydligt tema genom rollen 

personer får i uppdraget och detta kommer redovisas i analysen (Hjelm, 2011). Detta är 

viktigt då messias-temat/rollen inte alltid är bokstavligt såsom den är i bibeln, utan kan 

variera från skildring till skildring. Just denna del av analysen är mer subjektiv än den mer 

objektiva textanalysen då jag inte längre kan leta efter nyckelord utan måste personligen tolka 

uppdragen. Jag kan inte kompensera något nämnvärt för detta utan får istället redogöra för 

mina tolkningar med hjälp av relevant litteratur för att visa att min tolkning har stöd.  

Själva analysdelen av uppsatsen kommer delas upp i fem delar, beskrivning av ramberättelsen 

i spelet, kampen mellan gott och ont, messias, böckerna och sammantolkande analys av spelet 

som läromedel. Ramberättelsen i spelet måste beskrivas för att ge analysen en tydlig kontext 

och kommer att refereras till senare i analysen när den tolkas. I kampen mellan gott och ont 

analyseras det generella temat med gott mot ont. Detta stycke fokuserar på textanalys för att 
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visa vilka värderingar spelet förmedlar och hur spelet bygger upp en konflikt mellan vad det 

presenterar som gott och ont. Messias stycket fokuserar på messias tematik och kommer 

innehålla en blandning av textanalys och analys av hur ramberättelsen konstruerar en 

frälsarroll till karaktären Martin Septim. Böckerna kommer läggas separat då de inte direkt 

ges till spelaren som en del av ramberättelsen men finns alltid i närheten under ramberättelsen 

samt innehåller text som hjälper spelaren att fördjupa sin förståelse av spelets berättelse.  

Efter detta kommer analysen att med hjälp av tidigare forskning visa hur detta förmedlas till 

spelaren/eleven på ett lättillgängligt sätt. Fynden kommer att jämföras med vad kursplanen 

kräver att religionsundervisningen ska innehålla som t.ex. religiösa fenomen, traditioner, 

etiska värderingar etc. och tillsammans visa hur dataspel som Elder Scrolls IV Oblivion kan 

användas som ett pedagogiskt verktyg.  

Genom att dela upp analysen på detta vis kan jag gå in mer på djupet på varje del istället för 

att hoppa fram och tillbaka mellan dem vilket skulle skapa en väldigt rörig text.  

 

1.5.1 Beskrivning av spelet: 

Spelet som jag kommer analysera heter "Elder Scrolls IV: Oblivion". Spelet skapades av 

företaget Bethesda Softworks och släpptes på PC och Xbox 360 24 mars 2006, senare även på 

Playstation 3 20 mars 2007. Bethesda släppte även två expansionspack som innehåller varsin 

berättelse med uppdrag, karaktärer och områden att utforska under 2006-2007 samt flera 

mindre uppdateringar som lade till hus, rustningar, och korta uppdrag. Sedan dess har spelet 

inte uppdaterats (Sinclair, 2007).  

Spelet klassas som ett "Role-Playing-Game" eller RPG. I ett RPG får spelaren många 

valmöjligheter kring hur det vill spela och vad de vill göra, vilket ger hen möjligheten att 

rollspela som någon annan än hen vanligen är och till viss del lösa problem på sätt som passar 

hen. Spelet har även en öppen värld, vilket kallas "Sandbox". Detta betyder att spelet inte har 

slutna nivåer eller områden som spelaren inte kan lämna, istället har spelaren friheten att gå 

nästan vart som helst när som helst. Spelaren kan helt ignorera ramberättelsen och istället 

spendera flera timmar i spelets skogar eller utforska alla grottorna i bergen med chans att hitta 

skatter om hen vill. Detta var målet för spelskaparna, då de ville ge spelaren mycket frihet i 

spelet och låta spelaren utforska världen själv (The Elder Scrolls IV: Oblivion Manual, 2006). 

Detta gjorde att flera olika spelare kunde uppleva spelet på olika sätt beroende på hur de 

spelade och i vilken ordning de gjorde uppdragen.  



 16 

Jag har valt att analysera ramberättelsen i spelet då den har den största judekristna och 

messianska tematiken. Det finns visserligen ännu större judekristen tematik i 

expansionspacket "Knights of the Nine", men då det inte är med i spelets ursprungsform samt 

fokuset ligger för mycket på spelaren som frälsare väljer jag att inte inkludera det. Fokuset på 

spelaren som frälsare blir ofta en sorts "power fantasy" som inte ger spelaren några insikter i 

religion utan låter hen låtsas vara kraftfullare i verkligheten och inte bry sig om etik och moral 

(Gregory, 2014).  

Spelet förmedlar information till spelaren främst via dialog och "uppdateringar" i spelet, se 

bilden nedan.  

 

Elder Scrolls IV Oblivion innehåller även flera böcker som spelaren kan hitta i bokhyllor, på 

skrivbord eller vid sängar runt om i världen. Dessa böcker innehåller fakta och berättelser om 

världen som hjälper spelaren att känna att detta är en komplett värld. Flera av dem är 

placerade bredvid de karaktärer som spelaren måste prata med så att den nyfikne spelaren ska 

läsa dem och därmed lära sig mer om den fiktiva världen. Böckerna förklarar ofta frågor som 

spelaren kan få som "varför måste jag göra det här?", "varför tycker de illa om varandra?" etc.  

 

1.6 Teori och begrepp 

Innan jag fortsätter måste jag definiera och förtydliga några begrepp samt klargöra för teorin. 

Judekristen: Saker/personer/koncept som är kopplade till judendom eller kristendom. 

Anledningen att de sätts samman är att de båda använder gamla testamentet.  
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Messiansk tematik: Tillfällen där texter och dialoger visar eller refererar till en sorts 

frälsarfigur, ofta är kopplad till en profetia.  

Jag kommer även att använda mig av begreppet "livsvärld", med detta menar jag en situation 

samt subjektiv upplevelse av det sammanhanget (Nationalencyklopedin). Mer specifikt 

kommer jag att använda begreppet "elevens livsvärld", vilket inkluderar elevens subjektiva 

upplevelse av sin livssituation utanför skolan. Som motpol mot det har jag "skolvärlden" 

vilket inkluderar skolans struktur med klasser, lärare, lektionsscheman etc. Båda dessa är 

mindre livsvärldar inom den stora livsvärlden som är hela elevens livsvärld med skola, familj, 

vänner etc. Men för att tydligöra i denna uppsats kommer jag att dela upp detta i skolvärlden 

(allt inom skolan) och elevens livsvärld (allt utanför skolan).  

Jag kommer även att applicera sociokulturella inlärningsteorier från Vygotsky och 

komplimenterat av Wertsch på texterna samt hur spelet engagerar spelaren för att visa att 

dataspel som Elder Scrolls IV: Oblivion kan användas som pedagogiska verktyg i dagens 

klassrum.  

De sociokulturella inlärningsteorierna jag kommer applicera antar att vår inlärning är 

annorlunda beroende på vilken grupp vi associerar oss med. Vi lär oss nya färdigheter eller tar 

in ny information genom att interagera med denna grupp i olika aktiviteter. Dessa grupper 

påverkar även vilken sorts kunskap de överför till oss. T.ex. “en person som lever i en urban 

miljö kommer sannolikt inte lära sig att använda an pilbåge för att jaga, eftersom den sortens 

kompetens inte är nödvändig för ett liv i en modern stad. Å andra sidan, krävs det troligen att 

samma person ska kunna använda en dator, surfa runt på internet, och kanske ha en idé om 

vad ett datorspel är, eftersom det är de verktyg som oftast är applicerade och refererade till i 

de flesta teknologiskt utvecklade samhällena.” (Nilsson, 2012, ss. 18-19)  

Grunden för den sociokulturella synen på inlärning lades av Lev Vygotsky i början av 1900-

talet, och komplimenterades senare av andra forskare (Wertsch, 1991, ss. 46-66). Grunden 

består av tre delar:  

1. Allting har utvecklats för att nå den punkt/form de har idag. 

2. Att högre mentala funktioner kommer från socialt umgänge.  

3. Att mänskliga handlingar förmedlas med verktyg och symboler.  
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Dessa delar är inte helt isolerade utan är nära sammankopplade för att bilda sociokulturell 

inlärning, men uppdelningen gör det enklare att förklara. Första delen betyder att förklaringen 

till en människas beteende/kunskaper kan hittas i deras förflutna och vad de varit med om 

under sin uppväxt. Andra delen betyder att om en individ ska öka sin förmåga att lösa 

problem sker det bäst när hen får viss hjälp från mer kunniga personer att lösa ett problem 

som de själva inte skulle kunna lösa. Tredje delen innebär att människor förmedlar saker till 

varandra, och visar att de har bemästrat ett koncept, genom att använda det i sitt tal, fysisk och 

mentala problemlösning eller användandet av verktyg/föremål (Daniels, 2002).  

Informationen som eleverna i det här fallet tar emot måste också vara meningsfull för dem för 

att motivera dem att lära sig (Wertsch, 1991, ss. 15-40).  

Innan jag fortsätter vill jag kort klargöra att när Vygotsky skriver "högre mentala funktioner" 

täcker det många saker. Dessa är "utvecklad, frivillig, mentala funktioner, kategorisk 

uppfattningsförmåga, frivillig uppmärksamhet och frivilliga rörelser" (Daniels, 2002, s. 48). 

Denna sociokulturella inlärning kan påverkas av faktorer utanför gruppen den sker i. T.ex. om 

eleverna har med sig negativa attityder till skolan hemifrån försvårar det den sociokulturella 

inlärningen då läraren och eleverna inte delar samma uppfattning (Duit & Treagust, 2003). 

Det sociokulturella sammanhanget elevens livsvärld spiller då över in i skolvärlden och 

påverkar som sagt inlärningen väldigt negativt. För att motverka detta måste skolan anpassa 

undervisningen efter elevernas attityder så att de blir mer positivt inställda och inlärningen 

kan fortsätta.  

 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre kapitel, inledningskapitlet, undersökningsdel och 

slutsatser/diskussion. I inledningskapitlet introducerar jag uppsatsens innehåll, avgränsningar 

och tidigare forskning samt vilken teori och metod jag applicerat på materialet. 

Undersökningsdelen innehåller själva analysen av materialet. Jag börjar med att beskriva 

ramberättelsen i spelet och fortsätter sedan med analysen, vilken är uppdelad i kampen mellan 

gott och ont, messias, böckerna och sammantolkande analys av spelet som läromedel.  

Sist kommer slutsatser/diskussioner där jag sammanfattar vad analysen visat mig samt kort 

lägger in mina egna tankar om resultaten.  
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2. UNDERSÖKNINGSDEL     

2.1 Beskrivning av ramberättelsen i spelet 

Huvudberättelsen handlar om hur en fånge, vars brott är okänt, hjälper en hemlig arvinge ta 

sin tron och därigenom rädda världen från att bli absorberad av en parallell dimension som 

befolkas av demoner.  

2.1.1 Den heliga amuletten (Bilaga s. 3-18) 

Spelet börjar i fångens cell där hen, man kan spela som man eller kvinna, inte verkar varit 

länge.  Strax efter man startat berättelsen kommer två vakter in i ens cell, och det visar sig att 

de är kejsarens livvakter som eskorterar kejsaren till en hemlig tunnel till kloakerna så att han 

rymma från en grupp lönnmördare. Spelaren får följa med dem.   

Här får spelaren tala med kejsaren, som starkt tror att han kan förutse framtiden genom att 

tolka stjärntecknen.  

Kejsaren blir tyvärr mördad, men innan det överlämnar han en helig amulett till spelaren och 

ber spelaren att ta amuletten till en man som heter Jauffre samt hitta hans illegitima son. 

Livvakterna respekterar kejsarens sista önskning och låter spelaren behålla amuletten och 

berättar hur man kan ta sig ur kloakerna.  

2.1.2 Kejsarens sista önskan (Bilaga s. 18-29) 

Här öppnar spelet upp sig och låter spelaren göra lite vad de vill, men huvudberättelsen kräver 

att man reser till "Weymont Priory" vilket är ett kloster där Jauffre lever. Spelaren hittar 

Jauffre och ger honom amuletten hen fick av kejsaren. Jauffre kräver att få veta vad som hänt 

och tror ens berättelse. Jauffre avslöjar att han i hemlighet är ledaren för kejsarens livvakter 

och erbjuder sin hjälp till spelaren. Han förklarar även att kejsarens son, Martin, behövs för att 

återskapa/upprätthålla människornas förbund med en gud så att demoner och spöken inte kan 

komma till deras värld/dimension.  

2.1.3 Att hitta den utvalde sonen (Bilaga s. 29-72) 

Spelaren skickas nu för att hämta kejsarens hemliga son, Martin Septim. Han vet inte om att 

han är kejsarens son utan verkar ha spenderat sitt liv inom den här väldens motsvarighet till 

kyrkan.  
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När spelaren närmar sig staden möts han av en panikslagen stadsinvånare som varnar en för 

en demoninvasion av staden och springer iväg. Spelaren ser en stor portal öppnad utanför 

staden och hjälper stadsvakterna att stänga portalen och återta halva staden. Här träffar 

spelaren Martin i staden kapell och övertygar honom att följa med honom till Jauffre.  

2.1.4 Sonen är jagad (Bilaga s. 73-98) 

När man återvänder till Jauffre anfaller lönnmördarna, som är med i en kult, klostret men 

spelaren räddar Jauffre och munkarna. Tyvärr stjäl de amuletten spelaren fick av kejsaren. 

Jauffre har nu insett att klostret inte är säkert längre och guidar spelaren, Martin och 

munkarna norrut till livvakternas fästning.  

När spelaren och gruppen når fästningen får de prata med några av livvakterna och sedan 

skickas spelaren ut för att infiltrera lönnmördarna kult. Det visar sig att lönnmördarna dyrkar 

en ond gud, Mehrunes Dagon, som står för kaotiska naturkrafter, generell förintelse och 

revolution mot alla strukturer som guden inte skapat själv. Detta manifesteras i hur hans 

dyrkare vill riva mer existerande samhällstrukturer och ersätta dem med Dagons egna, och de 

vill helst riva ner samhällstrukturerna på våldsammaste möjliga sätt. För att hitta 

lönnmördarna måste spelaren hitta fyra böcker, "Mythic Dawn commentaries 1, 2, 3, 4".  
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2.1.5 Jakten på kulten (Bilaga s. 98-284) 

Spelaren spårar upp kulten med hjälp av en av livvakterna och en magiker i huvudstaden. 

Efter att ha hittat alla böckerna måste spelaren lista ut hur de berättar vart kulten gömmer sig. 

Det visar sig att om man slår ihop de första bokstäverna i styckena får man ett meddelande 

som hänvisar spelaren till en del av huvudstaden eller skickar iväg spelaren på ett villospår. 

Spelaren får se vart på kartan kultens gömställe ligger och beger sig dit.  

Spelaren infiltrerar eller bryter sig in i gömstället och stjäl deras heliga bok "Mysterium 

Xarxes" som kulten hävdar är skriven av Dagon. Spelaren återvänder till livvakternas fästning 

och ger boken till Martin som hävdar att han kan översätta den och ta reda på hur man stoppar 

demonerna.  

Jauffre och Martin börjar diskutera hur de ska stoppa de portaler till demondimensionen som 

öppnats här och var runtom i landet. De inser att detta beror på att människornas förbund med 

guden Akatosh inte förnyats vilket har gjort det mycket lättare för lönnmördarkulten att öppna 

dessa portar som också är mycket större nu. Guden Akatosh står för uthållighet, 

oövervinnerlighet och på grund av sitt förbund med människorna ses han som deras 

beskyddare. Detta gör honom till en motpol för Mehrunes Dagon som vill riva ner det som 

Akatosh istället vill hålla uppe.  

Martin listar ut hur de ska återta amuletten. De måste genomföra en ritual där spelaren skickas 

in i en annan dimension, dödar kultens ledare, och återtar amuletten. Spelaren samlar in 

material för ritualen från olika platser och uppmuntras här att undersöka ruiner och leta efter 

andra kulter runtom i landet som kan ha de föremålen man söker. Spelaren måste också 

skydda den närliggande staden från demoner och stoppa en stor invasion genom att gå in i 

demonernas värld och förstöra magin som skapar portalen.  

2.1.6 Ritualen (Bilaga s. 284-315) 

Efter mycket förberedelse genomför Martin ritualen för att skicka spelaren till ett "paradis" 

som kultledaren skapat för sina följare när de dör. Här får spelaren prata med kultmedlemmar 

och demoner som nu bor där. Spelaren tar sig till kultledaren medans kultledaren talar med 

spelaren telepatiskt då han är närmast en gud i detta paradis då han skapat det själv. Men 

spelaren dödar honom och återtar kejsarens amulett och Martin drar en magiskt tillbaka till 

livvakternas fästning.  
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2.1.7 Försoningen och ett nytt evigt förbund inrättas (Bilaga s. 315-357) 

Efter allt detta eskorterar spelaren och livvakterna Martin till huvudstaden så att han kan ta 

tronen och återskapa människornas förbund med guden Akatosh. Tyvärr kommer man för 

sent då skyddet från demonerna har blivit så tunt att de kan öppna portaler vart som helst och 

de invaderar huvudstaden. Kultens gud, Mehrunes Dagon, kan nu ta sig in i människornas 

värld och slår sönder en del av staden. Spelaren måste skydda Martin och leda honom till 

huvudstadens huvudtempel där han gör ett nytt förbund med Akatosh och offrar sig själv. 

Martin blir en jättelik drake gjord av eld som besegrar Mahrunes Dagon och förvandlas till 

sten efter att världen sköljs av en våg av gyllene eld.  

 

Demonerna försvinner och nu behöver människorna inte förnya förbundet varje gång en 

kejsare dör, men Martin antas vara död då han aldrig ses eller hörs i resten av spelet eller de 

uppföljande spelen.  
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2.2 Analys av innehållet i spelet:  

I detta avsnitt kommer jag att analysera materialet jag samlat från dataspelet. Jag kommer att 

dela upp analysen i tre delar, dessa är:  

 Kampen mellan gott och ont 

 Messias 

 Böckerna 

Under de två första kommer jag att gå igenom citat från spelet och under den sista kommer 

jag gå igenom två böcker från spelet.  

 

2.2.1 Kampen mellan gott och ont  

Tidigt i spelets berättelse framställer spelet två olika panteon som goda respektive onda. Det 

panteon som Martin och Jauffre samt de andra hjältarna tror på, kallade "Aedra" framställs 

som goda. Dessa framställs genom dialoger och texter som sympatiska gudar som vill att det 

ska gå bra för dödliga varelser. Guden som lönnmördarna dyrkar och panteonet han tillhör, 

"daedric princes", framställs som aedras onda motsats då de ofta nämns att de bara existerar 

för att förstöra för de dödliga. Då spelet går ut på att rädda världen, främst imperiet, 

framställer spelet ondska som att vilja riva ner den etablerade ordningen. Spelet framställer 

även mord och meningslöst våld som ont, och kopplar dessa till daedra panteonet via dialoger 

och texter.   

Detta citat från Jauffre när spelaren frågar om guden lönnmördarna dyrkar visar dessa 

negativa uppfattningar: "Förintelsens Prins han refererade till är ingen annan än Mehrunes 

Dagon, en av herrarna för de demoniska Oblivion världen."(Bilaga s.18). Jauffre använder ord 

här som visar hans negativa värdering av Dagon och de daedriska prinsarna. Även om 

spelaren inte har hört eller läst om dem tidigare i spelet så är förintelse extremt negativt och 

demoner kopplas vanligtvis till ondska. Till och med namnet på de världarna som daedra bor 

på, Oblivion, låter negativt.  

Aedra och daedra framställs som motsatser på likande sätt som gott och ont i bibeln. Särskilt i 

gamla testamentet definieras ondska som det som går emot Guds vilja eller natur (Ginsberg, 

Flusser, Blidstein, & Dan, 2008). Daedra panteonet vill på olika sätt riva ner dem samhällen 

som dyrkar aedra panteonet, som dyrkas av majoriteten av världens invånare. Detta liknar hur 
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bibeln framställer djävulen som ond för att han står emot Guds vilja och natur. Daedra är inte 

onda för att de bara vill förstöra saker, utan de framställs som onda för att de vill ha en annan 

ordning och struktur än aedra. De är också splittrade till skillnad från aedra som tillsammans 

hjälper världen medans varje daedraherre vill styra på sitt eget sätt utan några andra gudar. 

Man kan därför se det som att Aedra fyller samma roll som Gud i judendom och kristendom 

medans daerdaherrarna är en grupp djävlar.  

Daedraherrarna framställs även som onda i mycket av böckerna i spelet. Ett bra exempel på 

detta är boken "Amulet of Kings", "De högfärdiga Ayeliderna förlitade sig på sina 

beskyddare, de förädiska Daerdaherrarna, att förse dem med arméer av daedra och dödas 

andar; med dessa fruktanslösa magiska arméer, anföll Ayeliderna skonlingslöst de unga 

mansraserna, och slaktade eller förslavade dem som de ville." (Bilaga s.1) 

Detta stycke introducerar spelaren främst till en civilisation som dominerade världen innan 

imperiet. Men den introducerar även spelaren till "Daedraherarna" och beskriver dem negativt 

direkt, de kallas förrädiska och förknippas dem med Ayeliderna som slaktade och förslavade 

människor. I andra böcker kan spelaren läsa om vilka dessa Deadraherrarna/daedriska 

prinsarna är samt vad de står för. Daedraherrarna beskrivs negativt delvis för att få 

antagonisten Dagon att verka ondare och delvis för att skapa en kontrast mot Aedra gudarna. 

Om aedra och daedra var likadana med olika namn skulle spelaren inte vara lika intresserad 

av dem.  

Spelaren kommer också kunna besöka dessa daedraherrarnas kulter runtom i världen och 

prata med de individer som dyrkar dem så att de kan skapa sin egna mer nyanserade bild. 

Spelaren kan t.ex. besöka kulter som beskrivits som mordiska och barbariska och upptäcker 

genom att prata med kultmedlemmarna att de inte söker våld men håller ritualiserade 

turneringar där deltagarna slåss till döden för att vinna en magisk artefakt. Spelaren kan delta i 

denna turnering om de vill ha denna artefakt samt utföra uppgifter åt daedraherrerna för att få 

andra artefakter som svärd, rustningar, magiska böcker etc. Detta kan påverka hur spelaren 

uppfattas av folket i spelet, men bara om uppgifterna spelaren utför kräver att de bryter mot 

lagen och stjäl, brukar våld och mördar folk.  

Oavsett hur spelaren beter sig påverkar det inte utgången av spelet då ramberättelsen hålls 

separat från resten av spelet genom att uppdragen inte kräver att spelaren interagerar med 

många grupper i den fiktiva världen. Detta är en brist då spelaren kan begå mord, vilket spelet 

visar är ont, och fortfarande hyllas av folket i spelet om hen spelat igenom ramberättelsen. 
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Spelet bygger upp en moral, bryter den, och ersätter den med en sorts icke-moral där spelaren 

kan bete sig nästan hur illa som helst utan några större konsekvenser än att deras karaktär blir 

av med pengar.  

 

2.2.2 Messias  

Spelet centrerar runt hur spelaren hjälper en sorts frälsare, Martin, att rädda världen. Martin är 

kejsarens illegitima son och har p.g.a. detta lite gudomligt blod i sina ådror. Detta gör att han 

kan använda kejsarens amulett för att återsluta ett uråldrigt förbund mellan människorna och 

guden Akatosh för att guden ska skydda dem från demoner och spöken. Detta liknar tydligt en 

messias-berättelse då Martin blir frälsaren som ska rädda världen från ondska liksom Jesus 

frälser mänskligheten eller den förutspådda judiska Messias (Ginsberg, Flusser, Blidstein, & 

Dan, 2008; Jesaja. 42:1-7).  

Martin som frälsare blir motpunkt till lönnmördarnas gud Mehrunes Dagon, som jag sa 

tidigare står för kaotiska naturkrafter, generell förintelse och revolution mot alla strukturer 

som guden inte skapat själv. Dagon vill krossa allting som han inte godkänner och verkar 

avsky allting som är stabilt och långvarigt. Martin däremot försöker rädda ett imperium som 

styrt större delen av världen i flera århundraden, han vill upprätthålla status quo. Här skiljer 

Martin sig som frälsare från både Jesus och den judiska Messias. Jesus vände sig emot den 

fundamentalistiska lagtron bland de skriftlärda judarna och emot hyckleri och egoism. Den 

judiska Messias ska återskapa ett idealt samhälle. Men Martin vill behålla det gamla.  

Även amuletten som Martin behöver för att återsluta förbundet, "The Amulet of Kings", 

framställs som extremt viktig också. Spelaren får höra och läsa att den innehåller delar av en 

guds blod, att om man inte har en del av det blodet i kroppen kan man inte bära amuletten etc. 

Då den har en så stark religiös koppling, särskilt till förbundet mellan Akatosh och 

människorna kan man likna den till förbundsarken i den judeokristna mytologin där 

stentavlorna med budorden förvaras i andre mosebok då båda är fysiska representationer av 

ett gudomligt förbund (2 Mosebok kap. 25:1-22, kap 39:32-40:38; Gregory, 2014; Ginsberg, 

Flusser, Blidstein, & Dan, 2008). Dock innehåller amuletten inte många budord, mer än att 

människorna ska hålla eden att ättlingen till ett visst helgon ska vara kejsare. Amuletten är 

inte heller en del av någon större byggnad för att dyrka guden Akatosh, till skillnad från 

förbundsarken som skulle förvaras enligt väldigt specifika instruktioner (2 Mosebok kap. 
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25:1-22, kap 39:32-40:38). Drakelden som ska tändas må finnas i ett tempel men templet 

byggdes runt elden, inte för elden.  

"Jag kan inte gå längre. Du ensam måste stå emot Förintelsens Prins och hans dödliga tjänare. 

Han måste inte ha Kungsamuletten! Ta amuletten! Ge den till Jauffre. Endast han vet var man 

kan hitta min sista son. Hitta honom, och stäng Oblivions käftar." (Bilaga s. 9-10)  

Utdragen ovan är tagna från början av spelet när spelaren får prata med kejsaren Uriel Septim 

efter att han och hans vakter flyr från lönnmördare. De två första meningarna säger Uriel när 

han ser dig, resten senare när man gömmer sig i kloakerna från lönnmördarna. Han 

introducerar spelaren till en sorts profetia även om han inte använder det ordet. Han säger 

även inte att detta är direkt från gudarna/gud som Jesaja gör när han återger de syner han fått 

av gud till israeliterna (Jesaja kap. 1-66). Men här börjar man se messias temat och applicera 

det på kejsarens hemliga son. Kejsaren har lagt fram ett hot, "Förintelsens Prins", och i 

kontexten med lönnmördare och resten av kejsarens dialog blir det tydligt att stoppa denna 

prins är extremt viktigt. Då spelaren fått reda på tidigare att kejsarens söner är döda, vilket gör 

att ingen kan återsluta förbundet med Akatosh, blir den enda lösningen att hitta kejsarens 

illegitime son.  

Detta messianska tema förstärks senare i spelet när Martin skickar ut spelaren för att samla in 

material till en ritual. Martin är nämligen kunnig i "daedra" magi, och verkar vara ovanligt 

intelligent. Detta kan vara för att, som en av kejsarens livvakter säger, "... det är Drakblodet, 

som flödar i varje Septims ådror. De ser mer än mindre män." (Bilaga s. 10). Martin är alltså 

delvis gudomlig och har därför övernaturliga förmågor. Man likna denna koppling till Gud till 

Jesus, Guds son. Det blir inte en lika nära koppling då Akatosh inte är Martins far, men 

Martin bär ändå som sagt en bit av Akatosh inom sig (Matteusevangeliet 3:16, 17; 

Markusevangeliet 9:7; Lukasevangeliet 9:35)  

Martins roll som frälsare når sitt klimax i slutet av ramberättelsen där han slår sönder 

kejsarens amulett på ett altare till Akatosh och binder gudens blod med sig själv. Detta 

förvandlar då honom till en avatar av Akatosh, han blir en kroppslig representation av 

Akatosh i formen av en gyllene elddrake. I denna form slåss han mot lönnmördarnas gud 

Mehrunes Dagon och som sagt besegrar honom. Genom att ge tillbaka det gudomliga i sitt 

blod till Akatosh har Martin slutit ett nytt permanent förbund med Akatosh så att människorna 

inte behöver förnya det varje gång de kröner en ny kejsare. Trots att Martin offrar sig själv för 

att frälsa världen kan det inte liknas till hur Jesus offrade sig själv på korset. Jesus tog på sig 
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människornas synder och skall återkomma, men Martin tog inte på sig några synder och ville 

inte reformera tron utan upprätthålla dem. Spelaren får också aldrig veta om Martin någonsin 

kommer tillbaka, inte ens i uppföljaren till spelet nämns detta utan spelaren får istället reda på 

via texter att prästerna antar att Martin blivit ett med Akatosh eller dött.  

Spelaren blir även väldigt ofta påmind om Martins roll som messias och amulettens viktiga 

roll i detta när hen pratar med karaktärerna runt om i världen. De följande utdragen är tagna 

från när spelaren först träffar Jauffre och han förklarar mer om amuletten vars värde spelaren 

dittills inte vet något om.  

"Kungsamuletten är uråldrig. Sankt Alessia mottog den själv från gudarna. Den är en helig 

relik med mycket kraft." "När en kejsare kröns, använder han Amuletten för att tända 

Drakeldarna i Den Endas Tempel i Imperiets stad." "Med kejsaren död och ingen ny arvinge 

att kröna, kommer Drakeldarna att vara mörka, för första gången i århundraden." "Det kan 

vara så att Drakeldarna skyddade oss från ett hot som endast kejsaren visste om."(Bilaga s.21-

22) 

Även om utdraget inte nämner Martin direkt så förstår spelaren att arvingen, därmed Martin, 

är oerhört viktig. Direkt efter att spelaren avslutar konversationen kommer spelaren se en bok 

på Jauffres bord och få läsa den, denna bok innehåller hela amulettens berättelse och jag 

kommer att gå igenom den senare i denna analys under rubriken "Amulet of Kings".  

Om spelaren frågar om Martin berättar Jauffre följande:  

"En natt kallade Uriel mig till sina privata kammare. En bebis pojke låg sovande i en korg. 

Uriel sa åt mig att ta honom någonstans säkert." "Han berättade aldrig mer om bebisen, men 

jag visste att det var hans son. Då och då frågade han om barnets uppväxt." "Nu, verkar det 

som att denna illegitima son är arvinge till Septimtronen. Om han än lever." (Bilaga s. 24-25) 

Just att Martin låg i en korg kan man koppla till Moses, som gömdes i en korg (2 Mosebok 

kap 2:3).  

Även Martin själv påminner spelaren om sin messianska roll under spelet gång.  

"... Kejsare, Amulett, och Drakeld -- med dessa gudomliga gåvor, har Oblivions daedra hållits 

borta i tusentals år. När Drakelden brann, förhindrade gudomliga barriärer daedra från mer än 

korta besök i vår värld. Men Drakeldarna kan bara återtändas av en arvinge av Septim blodet 

med Kungaamuletten." (Bilaga s.191-192) 
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Utdraget ovan är taget från efter spelaren infiltrerat eller brutit sig in i lönnmördarnas 

gömställe och stulit deras heliga bok.  

Senare, i slutet av spelet när demonerna invaderar huvudstaden säger Martin de följande:  

"... jag har en idé. Ett sista hopp. Jag måste nå Drakelden i Den Endes Tempel... Du måste lita 

på mig. Jag vet nu jag vad föddes till att göra. Men jag kommer behöva din hjälp. Jag måste 

förbi Mehrunes Dagon, på nått sätt." (Bilaga s.336-337) 

"Jag gör vad jag måste göra. Jag kan inte stanna och återbygga Tamriel. Den uppgiften faller 

till andra. Farväl. Du har varit en god vän, under den korta tiden som jag känt dig. Men nu 

måste jag gå. Draken väntar." (Bilaga s.340-341) 

Martin springer sen fram till altaret i huvudstadens tempel samtidigt som Mehrunes Dagon 

slår sig in igenom templet. Martin börjar omslutas av ljus och flyger upp. När han nått takhöjd 

bländas spelaren, först efter bländandet slutat kan spelaren se att Martin transformerats till en 

jättelik drake gjord av eld. Draken slåss med Mehrunes Dagon och verkar döda honom, sen 

ryter draken och exploderar i en stor eldvåg. Eldvågen bränner bort alla demoner och stänger 

deras portaler. Kvar blir en enorm förstenad drake.  

 

Här har Martin uppfyllt sin messianska roll, och samtidigt blivit en martyr. Han offrade sig 

själv för att rädda världen och genom den uppoffringen gjorde han ett nytt permanent förbund 

med guden Akatosh. Människorna behöver inte återsluta förbundet varje gång en kejsare dör, 
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utan Martins uppoffring har slutit förbundet permanent. Detta liknar till viss del det nya 

förbundet som Jeremia skriver om i vers 31:31-33 men då Martin inte återuppbygger världen 

utan dör/lämnar den efter sin uppoffring kan han inte styra den så att den utvecklas i en bra 

riktning. Han säger själv innan har offrar sig själv att "Den uppgiften faller till andra.". Tyvärr 

får detta endast en stor återkoppling i spelet, nämligen att portaler till demonernas värld 

stängs. Spelaren kan efter detta resa runt i världen och se områden där det låg demonportar 

som nu försvunnit. Men förutom detta får Martins uppoffring ingen egentlig återkoppling 

vilket minskar intrycket av dess vikt om spelaren fortsätter att spela efter ramberättelsen tar 

slut.  

 

2.3 Böckerna 

Under spelets gång hittar spelaren som sagt flera böcker, och ofta förekommer centrala böcker 

på flera ställen i spelet för att öka chansen att spelaren plockar upp dem och läser dem. Nedan 

följer en kort analys av två av dem.  

2.3.1 Amulet of Kings:  

Boken "Amulet of Kings" handlar om hur en magisk amulett skapades. Denna magiska 

amulett spelar en enorm roll i spelets berättelse då det inte bara är ett bevis att bäraren har rätt 

till imperiets tron, utan också en symbol för ett avtal med guden Akatosh för att skydda 

världen från demoner och döda andar. Akatosh är ledaren för de gudarna som majoriteten av 

befolkningen dyrkar och ser som goda.  

"De högfärdiga Ayeliderna förlitade sig på sina beskyddare, de förädiska Daerdaherrarna, att 

förse dem med arméer av daedra och dödas andar; med dessa fruktanslösa magiska arméer, 

anföll Ayeliderna skonlingslöst de unga mansraserna, och slaktade eller förslavade dem som 

de ville." (Bilaga s.1) 

Detta stycke introducerar spelaren till en ond civilisation som dominerade världen innan 

imperiet. Den introducerar även spelaren till "Daedra Lords" vilket kommer bli viktigt senare 

i spelet. I andra böcker kan spelaren läsa om vilka dessa är samt vad de står för. Spelaren 

kommer också kunna besöka dessa gudars kulter runtom i världen och prata med de individer 

som dyrkar dem.  
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"Å de lidande människoraserna, sökte St. Alessia, första i den Cyrodilliska linjen, hjälp från 

Akatosh, Drakguden över Tid, och härskare över de ädla Aedra." (Bilaga s.1) 

"Akatosh, såg med medlidande ner på människornas lidande, drog värdefullt blod från sitt 

hjärta, och välsignade St. Alessia med detta drakblod, och gjorde ett Förbund att så länge 

Alessia's ätlingar var trogna till drakblodet, skulle Aaktosh försegla Oblivions portar, och 

förneka arméerna av daedra och odöda till deras fiender, de daedra älskande Ayeliderna." 

(Bilaga s.1) 

"Som bevis för detta Förbund, gav Akatosh Alessia och hennes ättlingar Kungsamuletten och 

den Eviga Drakelden i Imperiets Stad." (Bilaga s.1) 

Amuletten som boken talar om är den som spelaren får i början av spelet från kejsaren. Denna 

amulett kan som sagt liknas vid förbundsarken från judeokristna mytologin och/eller 

lagtavlorna som Moses tog emot av Gud i andre mosebok 20: 3-17. Här börjar spelet också 

bygga upp ett gott vs ont tema då "daedra" framställs som onda och "aedra" som goda. Boken 

gör det tydligt att aedra hjälper människor medans daedra kallas förrädiska och allierade med 

en civilisation som förslavade och plågande mänskligheten.  

2.3.2 The Trials of St. Alessia:  

Denna bok hittar spelaren först på Jauffres skrivbord i klostret där han bor. Spelaren kan 

också hitta den i alla bokbutiker och nästan alla bibliotek i spelet. Den bygger vidare på vad 

spelaren läst i boken "Amulet of Kings".   

"Akatosh slöt ett förbund med Alessia i de dagarna för länge sen. Han samlade Oblivions 

trasslade trådar, och knöt fast dem med sitt hjärtas blodiga senor, och gav dem till Alessia, 

han sa, "Detta skall bli min symbol till dig, att så länge ditt blod och din ed uppehålls, så skall 

mitt blod och ed vara dig trogna. Denna symbol ska bli Kungsamuletten, och Förbundet ska 

slutas mellan oss. För jag är Andarnas Kung, och du är de Dödliga Drottning. Såsom du skall 

stå vittne för allt dödligt kött, så skall jag stå vittne för att odödliga andar." (Bilaga s. 2) 

" Och Akatosh drog från sitt bröst en brinnande handfull av sitt hjärtas blod, och han gav det 

till Alessia, han sa, "Detta skall också bli en symbol till dig av vårat förenade blod och svuren 

tro. Så länge som du och dina ättlingar bär Kungsamuletten, så skall denna Drakeld brinna -- 

en evig eld -- som ett tecken till alla men och gudar av din trogenhet. Så länge som drakelden 
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brinner, till dig, och till alla generationer, svär jag att mitt hjärtas blod skall hålla fast 

Oblivions portar." (Bilaga s.2-3) 

"Så länge Drakblodet rinner starkt i hennes härskare, ska Imperiet fortsätta i obrutna år. Men 

om drakelden falnar, och ingen arvinge av vårt förenade blod bär Kungsamuletten, då ska 

Imperiet sjunka ner i mörker, och Demonherrarna skall styra över landet." (Bilaga s.3) 

Här får spelaren veta att amuletten är gjord av guden Akatosh's hjärta och att elden som ska 

brinna i huvudstadens tempel är en del av Akatosh på jorden. Även om detta inte återspeglas i 

spelet öppnar det en intressant diskussion om hur gud/gudar kan vara fysiskt närvarande på 

jorden istället för mer andligt närvarande.  

Tyvärr är båda böckerna inte en riktig del av ramberättelsen, i den bemärkelsen att spelaren 

får dem av karaktärer i spelet. Snarare ligger flera kopior av dem utspridda i olika rum i 

spelet. Detta gör att spelaren kan spela igenom hela ramberättelsen och göra alla uppdragen 

utanför berättelsen och ändå aldrig läsa dessa böcker. De skulle funka mycket bättre om 

spelaren fick dem av karaktärer i spelet och fick som uppdrag att läsa dem.  

 

2.4 Sammantolkande analys av spelet som läromedel  

Som jag visat tidigare i min analys tar spelet upp flera teman som man kan koppla till olika 

moment inom religionsundervisningen (Skolverket, 2011), däribland kampen mellan gott och 

ont, messias etc. Men för att detta ska kunna användas i skolan måste spelet kunna förmedla 

dessa koncept till spelaren.  

Spelet gör detta på två sätt.  

Det första är enkel repetition. Karaktärer och uppdragstexter i spelet upprepar gång på gång 

hur viktigt det är att spelaren hjälper Martin och återtar amuletten. Detta börjar redan när 

kejsaren dör och upprepas vid början eller slutet av nästan vartenda uppdrag som följer 

ramberättelsen.  

Upprepningen av dessa teman i spelet fyller två funktioner. Den första är spelrelaterad då 

spelskaparna vill av spelaren ska följa berättelsen och förstå hur viktigt det är att dem gör det 

istället för att t.ex. springa runt i skogen och jaga banditer. Den andra funktionen är att lära 

spelaren om dessa koncept som messias teman, gudomliga förbund, revolutioner, kulter etc. 



 32 

Det spelaren lär sig via spelet hamnar i dess egna livsvärld och kan verka frånkopplad 

skolvärlden. Men en lärare kan ta in spelet i klassrummet för att hjälpa till att bygga en bro 

mellan världarna så att läraren kan fånga upp de elever som har svårt att relatera till 

skolvärlden(Scholtz, "Religious education and the challenge of computer games: research 

perspectives on a new issue", 2004; Daniels, 2002; Duit & Treagust, 2003).   

Detta stöds av tidigare forskning som Nilssons avhandling och Scholtz artikel "Fascinating 

technology" då de nådde samma slutsats. Så länge dataspelet läraren tar in i klassrummet 

innehåller relevant information och/eller koncept för ämnet kan de öka elevernas 

prestationsförmåga och engagemang.  

Det andra sättet spelet förmedlar koncept och värderingar till spelaren är mycket mer visuellt. 

Detta involverar hur saker ser ut t.ex. vilka färger deras kläder har och var spelaren kan hitta 

dem. Lönnmördarkulten t.ex. klär sig i mörkröda kläder och umgås i kloaker och mörka 

grottor medans kejsarens livvakter klär sig i polerade rustningar och umgås i stora fästningar. 

Tyvärr funkar denna visuella metod inte lika bra som den första då den kräver att spelaren 

märker detta och reflekterar över det. Just reflektionen saknas hos de flesta spelare, som redan 

har fokuset på berättelsen snarare än reflektioner över hur saker ser ut.  

Men för att återgå till Oblivion som läromedel, det finns tydliga judekristna teman i spelets 

ramberättelse som kan förmedlas till spelaren på ett lättintagligt sätt likt i Morrowind (Ode, 

2012). Oblivions största svaghet som läromedel är att det inte är linjärt nog. Pavic hittade 

samma problem i sin studie och Thong hittade en liknande attityd i sin studie. Om spelet inte 

är linjärt i sig måste läraren aktivt styra upp elevernas spelande genom att ge dem väldigt 

specifika uppdrag att utföra och hålla koll på elevernas spelande så att de inte drar iväg på 

andra uppdrag i spelet (Pavic, 2013; Thong, 2016).  

Om läraren kan göra detta, styra upp spelandet så att fokuset läggs på det läraren vill, kan hen 

använda Oblivion som ett pedagogiskt verktyg och läromedel i klassrummet. Med hjälp av 

detta kan läraren bryta ner elevernas fördomar om religion och visa dess relevans i ett 

medium som eleverna är bekanta med från sin egen livsvärld (Duit & Treagust, 2003; Ungar 

och Medier 2017, 2017).  

Dessa fördomar eleverna bär på som måste brytas ner kan snappas upp från flera olika källor. 

Det kan vara medier, familj, vänner etc., men det sker för det mesta utanför skolvärlden via 

sociokulturell inlärning från deras omgivning. Om de bär på dessa fördomar kommer de ha 
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svårt att ta till sig ämnet de har fördomar mot även om klassrummet är positivt och 

strukturerat (Duit & Treagust, 2003; Daniels, 2002; Wertsch, 1991).  

Det största problemet med spel som läromedel ligger i elevernas intresse. Även om alla 

eleverna i klassen säger att de tycker om dataspel betyder det inte att alla spelare lika 

regelbundet eller att de spelare samma sorts spel. Därför kan Oblivion, trots sina starka 

interaktiva komponenter och tydliga teman, ändå uppfattas som tråkigt av elever som inte är 

intresserade av fantasy RPG-spel som Oblivion (Ode, 2012; Scholtz, "Religious education 

and the challenge of computer games: research perspectives on a new issue", 2004).  
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3. SLUTSATSER/DISKUSSION 

1. Kan Elder Scrolls IV: Oblivion förmedla koncept och fakta till spelaren effektivt? 

Elder Scrolls IV: Oblivion kan definitivt förmedla koncept och fakta till spelaren. Spelet gör 

detta genom konversationer, texter och uppdrag. Spelet repeterar det centrala temat gott mot 

ont samt messias tematiken mycket ofta och lär då spelaren genom repetition.  

Tyvärr är det inte perfekt då spelet huvudsakligen vill att spelaren ska rollspela, låtsas vara 

någon annan, medans hen spelar (The Elder Scrolls IV: Oblivion Manual, 2006). Detta kan 

skapa en distans mellan spelaren och de koncept och värderingar som spelet vill förmedla då 

viljan att ta in den informationen minskas. Trots det förmedlar ändå spelet information till 

spelaren, även om inte 100 % effektivt (Scholtz, Fascinating technology: computer games as 

an issue for religious education, 2005; Ode, 2012).  

 

2.  Vilka ämnesdidaktiska möjligheter kan finnas i att använda dataspel i en 

religionsundervisning som rör ”monoteistiska religioner”, specifikt judendomen och 

kristendomen? 

Dataspel som Elder Scrolls IV Oblivion öppnar upp ett nytt interaktivt digitalt medium som 

lärare kan inkludera i religionsundervisningen. Detta betyder dock inte att dataspelen kan 

ersätta så mycket inom religionsundervisningen då de endast är en ny väg att föra över samma 

kunskaper. De bör snarare ses som ett verktyg som lärarna kan ta till när de märker att 

eleverna har svårt att ta till sig religionskunskaper via mer traditionella medel som 

föreläsningar och/eller läsning (Säbom, 2011; Jonsson, 2016).  

För att undvika att eleverna tappar fokus måste läraren ha bra koll på vad eleverna gör när de 

spelar och/eller ge eleverna uppgifter att utföra i spelet. T.ex. "Besök templen i Kvatch, 

Skingrad och Bruma. Prata med prästerna där och jämför vad de hävdar att deras religion står 

för...". Om spelet är icke-linjärt som Oblivion blir detta extremt viktigt då spelet uppmuntrar 

spelaren att skapa sin egen berättelse genom att inte tvinga hen att utföra uppdrag om hen inte 

vill eller följa ramberättelsen som jag gick igenom tidigare. Samma problem togs upp i 

Thongs studie där han undersökte hur dataspelet "virtual designer" påverkade elevernas 

prestationsförmåga. Trots att spelet inte höjde deras prestationsförmåga tillräckligt mycket så 

ansåg både elever och lärare att det hade ökat intresset och engagemanget i klassen. Eleverna 
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upplevde främst att de fick testa sina kunskaper utanför betygsatta prov och detta fick dem att 

känna sig mer säkra angående sina ämneskunskaper (Thong, 2016). Pavics studie fick samma 

resultat.  

Den messianska tematiken i Oblivion som jag tog upp i analysen kan även kopplas till 

elevernas livsfrågor. Tidigare forskning, främst från Skolverket och Husberg, visade att 

eleverna ville att ämnet skulle beröra deras livsfrågor mer. Eleverna upplevde att 

faktakunskaper om religioner och livsåskådningar inte var lika relevanta för deras vardag som 

de livsfrågor de hade. Då messias-tematiken är starkt kopplad till frågor om hopp, livstro, ett 

paradis etc. kan man koppla den till elevernas livsfrågor då flera ungdomar brottas med frågor 

om sin egen framtid. Då många ungdomar utforskar digitala medier under sin fritid (Ungar 

och Medier 2017, 2017) kommer de omedvetet i kontakt med livsfrågor online, vilket gör det 

extra viktigt för lärare att ha detta i åtanke när de planerar undervisningen, särskilt inom 

religion som har en stark koppling till olika perspektiv på livsfrågor.  

Då Elder Scrolls IV Oblivion har starka judekristna inslag i sin ramberättelse, vilket jag 

utförligt har gått igenom tidigare i uppsatsen, kan den användas inom det momentet. Läraren 

kan använda inslagen som popkulturella referenser under sina föreläsningar för att ge eleverna 

nått att relatera till. Läraren kan även visa klipp från spelet och ge ut frågor till eleverna om 

vilka religiösa inslag de kan hitta i klippen såsom ritualer, byggnader, personer med religiösa 

yrken etc.  

Ett bra exempel på hur läraren kan tillämpa dataspel som Oblivion i undervisningen kommer 

från Daniel Mobergs undersökning där han undersökte huruvida Mass Effect spelen kunde 

användas i etikundervisningen. Han fann att eftersom spelen innehöll val som läraren kunde 

applicera de olika normativa modellerna på kunde läraren göra det till en uppgift för eleverna. 

Exemplet Moberg tog upp var ett val där spelaren får välja om hen vill bota en art 

utomjordingar från ett virus som gör att de får många stillfödda barn. Eleverna skulle sen få 

diskutera valet utifrån de olika etiska teorierna som de introducerats till i religionsämnet. 

Dessa etiska dilemman finns också i Oblivion, men inte i ramberättelsen. Valen har också 

mycket mindre konsekvenser i Oblivion än i Mass Effect. I Oblivion handlar det om två till 

fyra individer medans i Mass Effect kan det handla om hela planeter. Just fokuset på "mindre 

problem" kan göra att valen i Oblivion blir mer relaterbara än de stora valen i Mass Effect, då 

valen i elevernas vardag oftast gäller några få men väldigt viktiga individer. Diskussionerna 

runt dessa dilemman låter eleverna applicera de normativa etiska teorierna (Skolverket, 2011) 
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i ett socialt sammanhang så att de lär sig av varandra och lyfter upp alla till en gemensam 

högre nivå (Daniels, 2002).  

Det finns dock problem i Oblivion förutom icke-linjäriteten. Dessa tog jag upp tidigare i 

analysen, där jag nämnde hur spelet underminerar sig själv efter spelaren slutfört 

ramberättelsen. I ramberättelsen bygger spelet upp en sorts moral kring vad som är gott och 

ont, men efteråt låter spelet spelaren göra vad hen vill oavsett hur ont det är. Spelaren kan 

mörda alla i imperiets stad och straffas endast med fängelsetid. Så fort hen kommer ut ur 

fängelset hyllar folk spelaren som en hjälte igen som om hen inte mördat dussintals 

människor.  

 

Jag är medveten om att mycket av fokuset i denna uppsats verkar ligga på relaterbarhet och 

motivation bland eleverna vilket kan verka frånkopplat den sociokulturella inlärningsteorin 

(Daniels, 2002; Wertsch, 1991). Anledningen till detta är att motivation är en grundläggande 

del till inlärning. Om eleverna inte känner sig motiverade att studera kommer de inte att ta in 

informationen de får från läraren eller generellt sett sin omgivning. Så även om läraren har 

skapat en bra studiemiljö som främjar sociokulturell inlärning kan det vara för intet om 

eleverna inte vill.  

Eleverna kan plocka upp denna attityd på många sätt. Från media, vänner och familj, från det 

mesta i deras egen livsvärld. De kanske läser artiklar om bombdåd som begåtts av islamistiska 

extremister och antar därför att islam som religion uppmuntrar terrorism. Det kan också vara 

mildare fördomar, som att Bibeln och andra religiösa texter är "gamla och irrelevanta" 

(Svensson & Espinoza, 2010; Säbom, 2011; Stigmar, 2002; Husberg, 2014). Eleverna kan då 

ha svårt att se hur kristendomen men även andra religioner är kopplad till deras vardag, som 

dataspel. Detta gör att eleverna missar bl.a. messias-tematiken som förekommer i Oblivion 

och flera andra dataspel. De missar även hur religion, även i sekulära Sverige, fortfarande 

uttrycker sig i deras vardag. Men, inkluderandet av dataspel i religionsundervisningen kan 

hjälpa läraren att nå eleverna och som sagt bryta ner deras förutfattade meningar på ett icke-

konfronterligt sätt.  

Så just för att motverka dessa fördomar måste skolan närma sig elevens livsvärld, få upp 

elevens intresse för skolämnena och varsamt ta in dem i skolvärlden. När eleven väl är inne i 

skolvärlden kan lärandet fortsätta. Med eleven inne i skolvärlden kan läraren nu överföra 
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informationen till eleverna som nu blivit mer mottagliga via bekanta symboler och 

verktyg(Duit & Treagust, 2003; Daniels, 2002). När eleverna nu tar in informationen läraren 

vill överföra till dem kan de bearbeta den och utveckla "Förmåga att analysera religioner och 

livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv" och "Förmåga att använda etiska 

begrepp, teorier och modeller." (Skolverket, 2011, s. 138). Dessa förmågor kommer att hjälpa 

eleverna ifrågasätta de stereotyper som media och/eller personer i deras vardag kan försöka 

att övertyga dem om (Osbeck, Religionskunskapslärare, 2009). Läraren kan även använda 

dataspel för att visa hur religiösa inslag finns på fler ställen än vad man kan tro ibland. Detta 

motverkar synen att religion är något förlegat och orelevant och kan hjälpa eleverna att lägga 

märke till den mer i sin vardag vilket leder till att de kopplar det de lärt sig i skolvärlden till 

sin vardag mer och gör lärarens jobb att koppla ihop världarna lättare.  

 

Det är väldigt liten risk att läraren skulle få en klass där eleverna inte spelar dataspel alls då en 

undersökning av ungdomars fritidsvanor från statens medieråd visade att bland 9–12 år spelar 

hela 99 % av pojkarna och 98 % av flickorna någon form av digitala spel på fritiden. 

Skillnaden blir större längre in i tonåren och är som störst när de är 13-16 år gamla men även 

om de inte spelar det varje dag är dataspel inte något obekant för dessa elever (Ungar och 

Medier 2017, 2017). Denna bekantskap kan här utnyttjas av läraren då hen inte behöver 

instruera lika mycket och om hen har tur kanske eleverna diskuterar spelet utanför 

klassrummet och omedvetet övar på vad de lärt sig under lektionen i sina mer avslappnade 

grupper (Daniels, 2002).  

Det finns dock en risk att läraren inte är särskilt insatt i dataspel och inte har koll på spelens 

innehåll. Detta kan vara svårt att ta sig runt då läraren måste ägna tid att leta efter information 

om dataspelen vilket tar bort från annat arbete. Dessa lärare, om de upplever att det finns ett 

behov av dataspel i undervisningen, borde hålla utkik efter vad webbaserade tidningar om 

dataspel säger om spelen. Många av dessa tidningar analyserar spelets innehåll och beskriver 

det i artiklar recensioner. Läraren behöver då hålla utkik för artiklar som handlar om ett spels 

religiösa inslag och läsa igenom dem för att se om spelet skulle funka i undervisningen. Detta 

tar fortfarande tid från läraren men minimerar tidsförlusten. De kan även försöka att följa 

Linda Jonssons rekommendationer kring att flytta fokuset åt ett mer existentiellt håll då detta 

får med elevernas livsfrågor mer och kan även det öka deras intresse i religionsämnet, vilket 

stöds av skolverkets rapport "Mer än vad du kan tro" (Skolinspektionen, 2012).  
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Efter allt detta kan jag starkt säga att dataspel med ämnesrelevanta inslag såsom Elder Scrolls 

IV: Oblivion kan bidra till att öka elevers engagemang inom skolarbetet och mer specifikt 

inom religionsämnet. Dataspelens interaktiva komponenter kombinerat med hur de 

systematiskt förmedlar information till spelaren på ett lättintaligt sätt gör dem till utmärkta 

pedagogiska verktyg om deras innehåll låter eleven testa sina kunskaper eller ger dem ett 

intressantare alternativ till traditionella studiemetoder som läsning. Dataspelens starka 

koppling till elevens livsvärld gör det också lättare för läraren att bygga broar mellan dem och 

öka elevernas intresse för religionsämnet genom att visa religiösa inslag i deras vardag. Detta 

kan motverka negativa fördomar som eleverna kan bära med sig och bidrar till att främja 

sociokulturell inlärning.  
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