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Abstract
This study looks for the usage of ideology and the definition of freedom according to these in
the video game Papers Please. To analyze this game a method has been constructed which
uses the parts: playthrough, picture analysis and a text analysis. As the main tool for the
analysis a theory based model will be used. This model breaks down the chosen ideologies:
liberalism, socialism and fascism into the factors of agent, obstacle and goal to explain their
definition of freedom. The study shows that the game Papers Please uses these ideologies in
the gameplay, but in different ways. The definition of the ideologies that was based on the
model used for the analyses was not fully used correctly in the game, and the ideologies in the
game had a different definition of these. It also became very clear that the game had very
much control over the player’s choice over which ideology to stick to, since the game could
frequently punish the player for making the wrong choice. Lastly the game uses some of the
chosen ideologies very more hiddenly in the game and it was later discovered that it was very
dominated by fascist undertones even though the government in the game was describe as a
communist state. Liberalism was used as a tool for showing the player how to combat these
undertones of fascism. In the end the definition of freedom is up to the player to choose since
it is defined by their actions in the game.
Keywords: Education, Video games, Social studies, Ideology, Freedom.
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Inledning
I den svenska skolan idag finns det många pedagogiska verktyg, som lärare använder sig av för
att tackla olika abstrakta områden i sina ämnen. Verktyg som bilder, böcker, musik, film och
videoklipp är några av dessa som används flitigt av lärare för att ta ner det abstrakta i ämnet.
Inom ämnet samhällskunskap kan sådana abstrakta områden att förklara vara flera faktorer som
till exempel mänskliga rättigheter, ideologier, samhällsekonomi på makro och mikronivå ect.
Ett verktyg som existerat under en lång tid för att dra ner abstrakta frågor till en mer begriplig
nivå är användandet av beslutsfattande rollspel där elever kan sätta sig in i en situation som kan
ligga dem nära. Här får de chansen att med sina faktakunskaper om det abstrakta, sätta in detta
i ett praktiskt scenario där dessa typer kombineras för att utveckla förståelse. Sidan pedagogiskt
centrum är ett av exemplen som finns för rollspelsbaserade teman.1 I nutiden är den svenska
skolan inne i en digitaliseringsprocess, vilket har öppnat upp för nya typer av tekniska
läromedel som datorspel i undervisningen, vilket främst idag används inom matematiken,
naturvetenskapen och språkliga ämnen.2 Datorspel arbetar vidare på den potential som finns i
rollspelsverktyget, där det teoretiska möter det praktiska. Verktyget använder sig även av olika
typer av redan existerande pedagogiska verktyg i skolan idag som musik, bild, text, video med
skillnaden att datorspel har en mycket hög grad av interaktivitet när det kommer till
kombinationen av dessa.

Brytning av ny digital mark
Samhällskunskapen som ämne är dock väldigt mer komplext att simulera och därför har
datorspel inte använts i en någon stor utsträckning i sitt tidigare teknologiska stadie. Dock har
detta ändrats med den tekniska utveckling och idag kan spel återskapa mer komplexa
företeelser vilket gör det möjligt att inkludera detta verktyg i flera skolämnen än tidigare.
Spelindustrin är idag en mångmiljonindustri med flera tusen anställda jorden runt och är i en
position, grafiskt, tekniskt och ekonomiskt att kunna simulera hela länder, historiska

1

http://www.pedagogisktcentrum.se/speldatabas (Hämtad 2017-04-24).
Dataspelsbranschen. Dags att spela dataspel: Om vilka som spelar, spel och kultur, spel och lärande, historik,
åldersmärkning och legala tjänster.
http://www.dataspelsbranschen.se/media/109788/dags%20att%20spela%20dataspel.pdf (Hämtad 2017-0528) ss 6-8.
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händelser, universum, olika samhällen och ekonomier med realistisk komplexitet.3 För att
använda datorspel i undervisningen är det av stor vikt att flera läromedelsanalyser görs för att
hitta de exempel som kan knytas till att vara av stort värde för kunskapsutvecklingen i ämnet.4
Det som är intressant att undersöka i spel för samhällskunskapen är den underliggande
tolkningen och användning av ideologier och etisk teori. Dessa är intressanta eftersom spel får
elever att fatta politiska och etiska beslut, samt progressivt även lär dem att tänka i dessa
banor genom spelmekaniker.

Det centrala innehållet i samhällskunskapen
I läroplanen för gymnasieskolan i ämnet samhällskunskap står det följande:
” Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati,
jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.”5

Detta innebär att eleverna ska kunna både kunna ta en aktiv ställning till dessa faktorer och
även utveckla kunskaper om dessa för att bli aktiva samhällsmedborgare. Genom ett spel
skulle konkreta exempel kunna ges, där eleverna får ta ställning till problematiska situationer
och förutom detta påvisa möjliga konsekvenser byggda på deras val. En viktig del är dock den
faktor att spel kan påverka elevers tankar och föreställningar om givna situationer. Det är
därför av stor vikt att i denna studie och andra att se på hur ett spel reproducerar ideologi och
etisk teori. Dock räcker det enbart inte att dessa skulle identifieras i spelet som valts för analys
för att uppnå ett legitimt värde för ämnet som verktyg. Det är vilka perspektiv och
handlingsvägar som erbjuds till det som relaterar till ideologi i spelet som ger värde. Det
viktigast är att det som identifieras i spelet har tydliga kopplingar till lärandemålen i
samhällskunskapen. Dessa följande mål kan ses relatera till det som kan om möjligt
identifieras i spelet utifrån en ideologisk analysram:
1. ”Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska,
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer,
grupper och samhällsstrukturer.”6

3

Swedish game developer index 2016
http://www.dataspelsbranschen.se/media/154926/gamedeveloperindex_2016.pdf (hämtad 2017-05-28).
4
Young, Michael F., Slota, Stephen, Cutter, Andrew B., Jalette, Gerard, Mullin, Greg, Lai, Benedict, Simeoni,
Zeus., Tran, Matthew., & Yukhymenko, Mariya. Our princess is in another castle: A review of trends in serious
gaming for education. Review of educational Research Vol 82 No. 1 (2012): 61-89.
5
Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm:
Skolverket, 2011. s143.
6
Ibid. S143.
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2. ”Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp
av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.”7

3. ”Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera
källornas relevans och trovärdighet.”8

4. ”Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de
kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens
organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.”9

Papers Please
Anledning till valet av detta spel beror på personlig erfarenhet, innehåll, tidsram, pris och
förutspådd praktisk implementering till samhällskunskapen. På plattformen Steams
försäljnings sida för spelet förklaras detta som beskrivning av spelet:
” The communist state of Arstotzka has just ended a 6-year war with neighboring Kolechia and reclaimed its
rightful half of the border town, Grestin. Your job as immigration inspector is to control the flow of people
entering the Arstotzkan side of Grestin from Kolechia. Among the throngs of immigrants and visitors looking for
work are hidden smugglers, spies, and terrorists. Using only the documents provided by travelers and the
Ministry of Admission's primitive inspect, search, and fingerprint systems you must decide who can enter
Arstotzka and who will be turned away or arrested.”10

Detta spel kan identifieras som en pappers simulator där spelare tar rollen som en gränsvakt
som har till uppgift i att avgör vem som får (eller inte) tillstånd att komma in i det
kommunistiska landet Arstotzka.
Det utvalda spelet för analys vid namnet Papers Please använder sig av politiska ideologier
och moraliska val för att styra spelaren genom spelet.11 För att bygga en analys modell med
begrepp från ideologi behövs en bok som relevant täcker dessa. Balls bok Political Ideologies
And The Democratic Ideal tillhandahåller information om de grundläggande ideologierna och
deras påverkan in på 2000-talet.12 Där påvisas hur dessa ideologier positioneras i det politiska
landskapet i nutid, men även hur och varför de förändras över tid. Balls bok kan därför
användas som en handbok för att förstå de politiska ideologierna

7

Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm:
Skolverket, 2011. S144.
8
Ibid. S144.
9
Ibid. s143.
10
http://store.steampowered.com/app/239030/Papers_Please/ (hämtad 2017-05-01).
11
http://store.steampowered.com/app/239030?l=swedish (Hämtad 2017-04-25)
12
Ball, T. Political ideologies and the democratic ideal. (9., [rev. and updated] ed.) Boston: Longman. 2014.
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Papers Please spelmekaniker
För eventuella framtida studier med en mer praktisk implementering och för att tillföra extra
material till både diskussion och bakgrund kommer spelmekanikerna att gås igenom.
Eftersom spelaren tar sig an rollen av en gränsbevakare finns det verktyg för att spelaren ska
kunna utföra sin roll. Denna roll har spelare tills slutet av spelet då dag 31 uppfylls eller andra
konsekvenser sätter stopp för spelare. Varje dag får spelare en tidning som sammanfattar det
som pågår i omvärlden och hur handlingar av människor påverkar förutsättningarna för dagen.
När spelare kommer till sitt jobb får hen varje dag instruktioner från myndigheten som har
hand om invandringen till landet. Detta är normer som spelaren inte behöver följa men kan få
konsekvenser (se bilaga 1). De fasta verktygen som spelaren använder finns i båset där den
fiktiva spelaren sitter i och bedömer vem som ska kunna få eller inte få tillgång in till landet. I
båset finns följande: ett fönster med galler som kan fällas ner ifall spelarens säkerhet är i
riskzonen, ett bord där dokument eller föremål kan behandlas, en klocka med datum och lokal
tid, ett ställ för förvaring av dokument, en röstinspelare som skriver ut en skriftlig kopia av
vad som sägs i båset och slutligen en regelbok med en sammanfattning av alla regler och
bestämmelser i spelet och om pass från olika länder (se bilaga 2). För att börja sin arbetsdag
klickar spelaren på högtalaren på båsets tak och detta får människor från kön att gå in i båset.
När en person går in i båset kan spelaren se hur personen ser ut och kan mäta vikt, avgöra
längd, ålder och kön utifrån det som spelare kan se. Personen lägger fram pass och andra
relevanta dokument och det är sedan upp till spelaren att avgöra ifall personen ska släppas in i
landet. Här gör spelaren en check av pass och dokument med de verktyg som finns till hand.
Personen kan ha gjort falska dokument eller gått in med syftet att muta sin väg in och spelaren
kan kompromissa vad som är rätt eller fel. Oavsett val godkänner eller inte spelaren personen
genom att stämpla passet grönt för godkänt eller rött för underkänt. Vissa situationer kan
kräva att spelaren tillkallar säkerhetspersonal (se bilaga 3 och 4). Efter sitt arbetspass måste
spelaren balansera en budget utifrån sin inkomst och utgift. Inkomst är i detta fallet antal pass
som blir korrekt godkända men även mutor etc. Utgiften är faktorerna: mat, värme och hyra
vilket kan regleras beroende på dagens budget dock med konsekvenser för spelarens familj
som kan i värsta fall leda till dödsfall (se bilaga 4). Detta är en kortsammanfattning av
grunderna för spelets mekaniker.
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Syfte och frågeställningar
Studien har som syfte att med ett teoretiskt analysverktyg baserat på en ideologisk ram
identifiera den eventuella förekomsten av ideologierna liberalism, socialism och fascism i det
utvalda spelet Papers Please samt se hur frihetsbegreppet från dessa används. För att uppnå
målet för studien har en genomspelning skett där relevanta scener ur spelet analyserats. Här
har dessa scener analyserats utifrån det som kan observeras från en genomspelning, text och
en bildanalys. Studien har som syftet att även se kopplingen till samhällskunskapsämnet
genom att i denna studie förevisa exempel på där spelet kan koppla till det centrala innehållet.
Utifrån denna bakgrund har dessa frågeställningar ställts till materialet:


Hur används ideologierna liberalism, socialism och fascism i spelet Papers Please?



Hur reproducerar Papers Please frihetsbegreppet från dessa ideologier?

Tidigare forskning
Play that can do serious good
När det kommer till exempel från tidigare forskning kring datorspel i undervisningen kan
studien här i detta kapitel sammanfatta den potential som ses av användningen i
inlärningssyftet. Vilka förmågor kan tänkas tränas i användningen? I den vetenskapliga
artikeln Video games: Play That Can Do Serious Good har forskarna sammanfattat det
resultat som hittats från studier om datorspels långvariga effekter.13 Dessa långvariga effekter
är på grundläggande mentala processer som uppfattning, uppmärksamhet, minne och
beslutsfattande. Den mesta av den forskning som artikeln har utgått ifrån tillhör actiongenren, det vill säga en genre som kräver att spelaren ska flytta sig snabbt, hålla koll på
många saker samtidigt, ha mycket information i huvudet och ha förmågan att snabbt göra ett
korrekt beslut på bara några sekunder utifrån detta. Många av de förmågor som spelas av
sådana spel är just de som psykologerna anser vara de grundläggande byggstenarna i
intelligens. Forskningar med denna inriktning använder vanligtvis en av dessa två metoder:
korrelation och experimentella. I en korrelationsstudie jämförs vanliga spelare via ett test som
antigen har ett perceptuellt eller kognitivt syfte, med personer som inte spelar datorspel. Det
typiska resultatet är att de som spelar datorspel överträffar de icke-spelande på dessa tester.
Detta förslår att spel är en orsak till bättre prestanda, men bevisar dock inte det, eftersom det
13

Eichenbaum, Adam, Bavelier, Daphne och Green, Shawn. Video games: Play that can do serious good.
volume 7, number 1. American Journal of Play. 2014.
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är möjligt att personer som väljer att spela datorspel är de som redan har överlägsna
perceptuell och kognitiva förmågor.14 Det bästa beviset på att datorspel förbättrar dessa
förmågor kommer från experiment där alla deltagare i början är icke-spelare, och då blir vissa
men inte andra ombedda att spela ett visst datorspel under ett visst antal timmar om dagen, för
ett visst antal dagar i veckan, för experimentets skull. I dessa experiment är det typiska
resultatet att de som spelar datorspel förbättrar redan grundläggande perceptuella och
kognitiva förmågor medan de i kontrollgruppen som inte spelat inte utvecklar dessa
förmågor.15
De fyra stora förmågorna som tränas av datorspel utifrån tidigare forskning är enligt artikeln
dessa:
1. Förbättringar av grundläggande visuella processer: Efter femtio timmars
actionspel (spridning över tio till tolv veckor) fick dessa personer förbättrad visuell
kontrastkänslighet (förmågan att särskilja subtila skillnader i gråtoner) jämfört med
kontrollgruppen. Exempel på framgångsrik behandling av amblyopi (även kallad ”lata
ögat”) i studien visade det sig att de som spelat datorspel med amblyopi visade stora
förbättringar i syn till antigen ett normalt eller nästa normalt stadie.16
2. Förbättringar i uppmärksamhet och vaksamhet: Forskning visar att datorspel
förbättrar förmågan med rumslig uppmärksamhet. De fann att actiondatorspel
förbättrade prestandan av möjligheten att hitta specifika mål i ett rum av distraktioner,
ett test som visar sig som en bra förutsättning för körförmåga. Förbättrad förmåga att
spåra rörliga föremål i distraktorer. Action-spel förbättrade barn och vuxnas
möjligheter att hålla reda på en uppsättning rörliga objekt som visuellt var identiska
med andra rörliga objekt i det visuella fältet. Datorspel visar på att minska
impulsivitet, i actionspel förbättrades förmågan att avstå eller reagera på icke-mål
stimuli, i en situation där de flesta stimuli krävde ett svar, men en tillfällig stimulans
krävde inget svar. Slutligen kan datorspel hjälpa personer med dyslexi och dess
koncentrations svårighet, i en studie visade det sig att så få som tolv timmars
datorspelande förbättrade dyslexiska barns betyg på test i läsning och fonologi.

14

Eichenbaum, Adam, Bavelier, Daphne och Green, Shawn. Video games: Play that can do serious good. volume
7, number 1. American Journal of Play. 2014.. Ss50-67.
15
Ibid.
16
Ibid.

7

Faktum var att förbättringen var lika stor eller större än vad som kunde uppnås i det
träningsprogram som uttryckligen utformades för att behandla dyslexi.17
3. Förbättring av verkställande och beslutsfattande förmågor: Verkställande
funktion avser en persons förmåga att tilldela sina mentala resurser (såsom
uppfattning, uppmärksamhet och minne) på ett sätt som möjliggör snabb och effektiv
problemlösning eller beslutsfattande. Många experiment inom forskningen har visat
positiva effekter av datorspelsträning där spelet tränar den verkställande funktionen.
Personer som spelar datorspel har förbättrad förmåga att engagera sig i flera uppgifter
samtidigt, det visade sig att efter 50 timmars erfarenhet av ett actiondatorspel
förbättrade detta prestandan avsevärt på ett test som heter mutli-attribute task battery,
vilket är modellerat efter färdigheter som krävs vid pilotflygning. Detta test innebär att
hantera en joystick för att hålla ett mål centrerat på en skärm, övervaka bränslenivåer,
svara på ljus från en instrumentpanel och lyssna samt svara på radiokommunikation.
Höga poäng på detta test korreleras väl med verkliga piloters prestanda. Studier visar
på att datorspel ger mentalt ökad flexibilitet, ett antal forskare har visat att erfarenheter
av actionspel förbättrar människors förmåga att snabbt och utan att misslyckas utföra
uppgifter som har motstridiga krav. Kognitiv flexibilitet, uppmärksamhet, arbetsminne
och abstrakt resonemang tenderar alla att minska med ålder. Många experiment, med
äldre deltagare, visar att datorspelets lekar resulterar i förbättring av alla dessa
förmågor En studie visade att ett sådant spel ledde inte bara till kognitiva förbättringar
utan också till bättre självkoncept och förbättrade kvaliteter av livet hos äldre
deltagare.18
4. Förbättring av arbetsrelaterade färdigheter: Många studier tyder på att videospel
förbättrar arbetsprestanda, särskilt för jobb som kräver bra ögonhantering,
uppmärksamhet, utmärkt arbetsminne och snabbt beslutsfattande. En
korrelationsstudie visade exempelvis att datorspelare var bättre än icke-spelare i
förmågan att flyga och landa drönare och var i huvudsak lika bra som utbildade piloter
på denna färdighet. En annan korrelationsstudie visade att unga oerfarna kirurger, som
också vid sidan av spelade datorspel, överträffade de mest erfarna kirurgerna inom
deras fält.19

17

Eichenbaum, Adam, Bavelier, Daphne och Green, Shawn. Video games: Play that can do serious good. volume
7, number 1. American Journal of Play. 2014. Ss50-67.
18
Ibid.
19
Ibid.
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Datorspel i samhällskunskapen.
Majoriteten av den forskning som visar praktiska exempel där implementering och
utvärdering av datorspel har utförts, finns att hitta i matematik, språk och
naturvetenskap.20Eftersom det är denna studies syfte att se på ett specifikt spel som kan tänkas
kopplas till ämnet samhällskunskap, kommer det att i detta kapitel behandlas översiktligt i de
exempel på spel som används i ämnet, samt dess funktion och fördelar.
I sin artikel Defragging Computer/Videogame Implementation And Assessment In The Social
Studies skriver Mcbride, Holly om exempel på datorspel i koppling till ämnet
samhällskunskap och även hur implementeringen kan ske.21 McBride börjar att konstatera att
det finns ett behov av att börja implementera datorspel i undervisningen eftersom en stor del
av befolkningen använder det i sina dagliga liv. Det ska nämnas att McBride utgår ifrån USA
när hon betonar att 93% av tonåringar har tillgång till internet, 72% av amerikanska hem
spelar datorspel, 68% av föräldrar säger att deras barn får mental stimulans av datorspel. Dock
identifierar hon här ett behov att ändra skolans traditionella utlärningssätt nu när samhället
digitaliseras i denna takt, för att inte tappa den potential som finns i denna statistik.
Potentialen här är enligt McBride att datorspel förmår unga människor att genom
spelmekaniker assimilera och lösa problem på kreativa sätt. Spel kan sätta personer i
främmande situationer där de får testa på att utveckla sina förmågor att analysera, syntetisera,
överväga och besluta om information för att nå ett visst mål. De som spelar utvecklar en
mental struktur av regler och självreglering för att nå vissa mål. Problemlösningar och andra
värdefulla färdigheter som de ovan som utvecklas under spelandet kan användas i det verkliga
arbetslivet/livet.
Utifrån denna bakgrund ser McBride en koppling till samhällskunskapen utifrån hur ämnet är
beskrivet från det nationella rådet för samhällskunskap, som utrycker att studenter måste lära
sig färdigheter och kompetenser som är nödvändig för att kunna orientera sig i ett komplext
samhälle som är mycket sammankopplad och har ett högt tempo. Det är därför av yttersta vikt
att elever får lära sig lämpliga metoder för att hantera komplexa, religiösa, mångkulturella,
tekniska, ekonomiska och politiska frågor.22 McBride ger sedan exempel på datorspel som
kan kopplas till ämnet utifrån sin erfarenhet som samhällskunskapslärare och från genomförda
20
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studier. Emellertid ser Mcbride verktyget datorspel som något som inte ska dominera
undervisningen, men istället öppna upp den praktiska möjligheten att uppleva inlärd fakta och
teori precis som redan existerande verktyg. Spel som Civilization, Simcity, Revolution, Rise of
nations, Rise of Nations, iCivics.org games, Virtual Williamsburg, Eyewitness,
RailroadTycoon, Tropico, OregonTrail, Second Life, and FoodForce är exempel på populära
samhällskunskapsspel eller simulatorer där genom olika teman och spelmekaniker ger elever
förmågan att utveckla innan skrivna färdigheter. För den som är intresserad av vidare exempel
ger Mcbride en lista på gratis spel att använda i undervisningssyfte i samhällskunskapen.23
Det slutliga men viktiga återstående delarna av denna artikel behandlar ett exempel på
implementering och en mall på hur en lärare kan utvärdera kunskapsinlärningen från ett
datorspel. Denna studie kan ses som det steg som behövs för att sätta igång den processen i
bilden nedanför och relaterar till det Mcbride förslår som mall för denna utvärdering.

Det didaktiska problemet som uppstår i en utvärdering av ett spel är frågan: Om datorspel
fostrar ett högre tänkande genom olika processer samt kreativitet, hur ska en lärare göra en
ordentlig bedömning av att denna typ av lärande pågår? När det kommer till bedömning av ett
datorspels gameplay rekommenderas det att inte använda test med olika svarsalternativ men
att istället använda uppgifter så diskret som möjligt för att inte störa datorspelets
inlärningsprocess. Om nu huvudsaken med datorspel är att gameplay ska vara så roligt som
möjligt under inlärningsprocessen kan det vara en mycket dum ide att som lärare utforma en
utvärdering som stör detta. Dock behöver denna anpassade utvärdering från lärarens håll inte
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vara särskilt skadande om läraren endast utvecklar och utför den med en välgrundad metod.
Exempel på en sådan metod läraren kan utvärdera elevers kunskaper och färdigheter från ett
datorspel genom olika scenarion och rubriker. Från detta kan man bygga en struktur som
håller utvärderingarna till få organiserade tillfällen runt dessa. Det ska nämnas att
utvärderingen är trots det förslagna en pågående process där utvärdering sker innan, under och
efter gameplay. Därför kan det rekommenderas att skapa elevspecifika portfolios för varje
spel eftersom utvärdering kan ske under många olika dagar.24
En utvärdering innan eleverna börjar med spelet har till syfte att ta reda på elevernas
förkunskaper. Detta kan göras genom olika format som diskussioner, journal, skrivuppgift
eller quiz för att ta reda på förkunskaper som lärare sen kan arbeta vidare med. När läraren i
den inledande fasen känner att eleverna behärskar den nödvändiga bakgrundsinformationen
och förståelsen för hur spelet fungerar samt dess procedur, kan läraren börja att utvärdera det
gameplay som genereras när eleverna spelar. För utvärdering under spelandet kan läraren ta
reda på elevers kunskaper genom att skapa ett specifikt mål som har vissa förväntningar som
relaterar till spelet. Läraren kan även observera det eleverna gjort i spelet genom sparfiler där
hen kan få reda på elevers handlingar samt prestationsdata från spelet. Till exempel kan
läraren kräva att eleverna ska nå ett visst scenario, mål eller poäng under en specifik
tidsperiod. Om läraren känner att hen inte kan genomföra detta på grund av att klassen är för
stor kan läraren tilldela en daglig logg eller journal för studenterna att fylla i där de reflekterar
över de kunskaper, färdigheter eller erfarenheter som kommer fram varje lektion.25 Under
mitten av spelande bör gärna eleverna vara kritiska konsumenter som ställer frågor, upptäcker
historisk partiskhet eller andra fel i spelet och använder denna kunskap de hittar för att
överföra detta på ämnet samhällskunskap och även bortom klassrummet. En daglig journal
som kan ge höga poäng kan avslöja exempel, förklaringar, analyser, medvetenhet, perspektiv
och andra kopplingar till spelet utifrån samhällskunskapen. I slutet av spelandet kan läraren
göra en efterutvärdering vilket är fritt för läraren att välja. Till exempel kan detta göras via
diskussion, test eller skrivuppgift. Det viktigaste är att läraren såklart genom sin expertis i
pedagogik och didaktik arbetar utifrån de faktorer som bäst påverkar elevers inlärnings behov
och preferenser.26
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Videogames and the future of learning
Artikel Videogames And The Future Of Learning ser på datorspels potential till att bli ett framtida
och relevant verktyg för lärare att använda i undervisningen. Eftersom många utbildare och
skolan i sig är mycket avvisande till datorspels potential för lärande är det studiens syfte att
frambringa de faktorer som styrker att spel anses vara ett kraftfullt verktyg för lärande.
Författarna Williamson Shaffer David, Squire R. Kurt, Halverson Richard och Gee P. James i
sin artikel bryter ner sin förklaring i fem stycken: virtuella världar för kunskap, en förklaring
av skolans fakta fokus, hur spel formar och initierar människor, spel och framtiden och
slutligen en diskussion om en ny modell för lärande.27 Författarna förklarar den bakgrund som
existera då det kommer till datorspel, detta inkluderar att en majoritet av USA’s ungdom av
båda sidor av könen idag spelar datorspel. De förklarar också att spelindustrin idag har gått
om musikindustrin och att spel endast inte ska ses som underhållningsverktyg utan nu
pedagogiska sådana. Här får elever chansen att testa på och uppleva hur det är att vara en
internationell ekonom med ansvar över att sälja och köpa varor över olika delar av en
komplex virtuell värld till att vara en statlig agent som gör moraliska val i relation till
terrorism och statligt uppmuntrat våld. Spel ger möjligheten att inte enbart lära sig teorier eller
ekvationer utan även sätta dem i en praktiskt erfarenhetsbaserad virtuell värld där de kan testa
dessa och lära sig av detta. Till exempel kan spel möjliggöra ett scenario där spelaren kan
applicera teori om rymdfarkoster genom att faktiskt få möjligheten att inte endast bygga en
sådan farkost utan även planera en lyckad rutt för en landning på månen till exempel. Genom
att spelaren får testa på dessa teorier i en praktisk kontext som ständigt ändras kan enligt
författarna en djupare förståelse uppnås utan att förlora kopplingen till hur det verkligen går
till. Nyckelordet för författarna är att detta kallas att spel möjliggör situationsbaserad
förståelse som liknar det som Dewey John förespråkar om erfarenhetsbaserad undervisning.28
Författarna identifierar i sin artikel ett motstånd och ett antal hinder som hämmar att denna
potential kan användas i skolan. Författarna menar att skolan är en väldigt trögstartad
institution när det kommer till att anpassa sig till det samhälle den lever i. Det finns även ett
stort fokus på faktabaserat lärande där läraren stämmer av detta med skriftliga prov.
Klassrummen idag menar författarna har inte anpassat sig till eleverna och den ökande
betydelsen av datorer. Detta har lett till att många ungdomar ser skolan som irrelevant
eftersom de anser att de kan själva genom digitala och internetbaserat verktyg inom några
27
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sekunder ta reda på alla faktakunskaper de behöver. Därför menar författarna att det behövs
en ny modell där fokuset på faktabaserat lärande skiftar till en mer förståelsebaserad sådan
eftersom elever idag kan få tillgång till all information i världen idag genom ett enkelt
knapptryck. Istället för att fortsätta att ignorera datorspel och digitala verktyg måste skolan att
börja förstå dem istället om de vill att elever ska fortsätta att se en mening i en utbildning.29

Videogames: Learning and literacy
I sin artikel What Videogames Have To Teach Us About Learning And Literacy har författaren
Gee Paul James identifierat att spel kan ha en stor påverkan på människors inlärning och vill
uppmuntra mer forskning kring ämnet.30 Gee menar att de inlärningsprinciper som spel
implementerat i bra utvecklade spel stöds av kognitiv forskning som ser på hur människan
tänker och använder sin hjärna för att lösa problem. Författaren menar att potentialen är något
som ska utnyttjas när det kommer till inlärning i områden som familjen, skolan och
arbetsplatsen. Gee ger senare exempel på bra inlärningsprinciper som datorspel använder. Till
att börja med ger spel den information spelaren behöver vid just det tillfället den kan tänkas
behöva det i sin kontext. Detta gör att spelaren har mycket lättare att lära sig den information
den ges eftersom den anser att den har nytta av den i sin aktuella kontext. En till positiv
inlärningsprincip är att datorspel anpassar sig och kan anpassas av spelaren till den nivå som
spelaren vill ha under sin genomspelning. Till exempel om ett spel ger en för komplicerad
utmaning kommer utan att ha förklarat grundligt för spelaren hur denna ska lösa denna
utmaning kommer spelaren att tappa motivationen att lösa denna. Genom att gradvis utmana
spelaren kan hen lära sig tillräckligt mycket för att ta sig an mer komplicerade utmaningar. Ett
spel försöker att anpassa svårighetsnivån till den nivån spelaren har och ger även spelaren
möjligheten att själv anpassa spelet till den nivå som är best för optimal inlärning. I bra spel är
även spelaren en skapare av något och inte bara en passiv konsument, spelaren kan skapa
egna förutsättningar, strukturer, ekonomier etc i den virtuella världen den interagerar med.
Avslutningsvis menar Gee att spel kan skapa en motivation för att lära sig till en mycket
högre grad än filmer och böcker eftersom datorspel i högre grad än dessa medier kan få en
person att sätta sig in och uppleva situationer.31
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Videogames: Learning in the interactive age
Squire Kurt beskriver i den inledande delen av sin artikel Open-ended videogames: A Model
For Developing Learning For The Interactive Age olika typer av datorspel för att illustrera
hur stort forskningsområdet har bilivit.32 Squire nämner att de senaste decennierna har det
varit stora förväntningar på när det kommer till rollen de datorspel han förslagit. Det är
emellertid märkligt att se att videospel endast nu börjar att leta sin in i utbildningen tycker
Squire. Denna start som hände nu är baserad på den underlättande introduktionen som internet
och den växande världsspelkulturen skapar, där ett stort antal involverade personer och ny
teknik möjliggör spel i undervisningen. Även om antalet studier har ökat på området, förslår
Squire att mer utredningar behövs för att lära sig om spelares dynamik, spels funktion och
dess pedagogiska effekter. Öppet-slut simulatorspel är fokuset för artikeln. Dessa spel har så
kallade öppna världar, genom vilka det inte finns en enda rätt väg att följa. Eftersom deltagare
agerar inom andra spelare i samhällen utvecklar de sin kunskap om spelets syfte, förvärvar
färdigheter genom övning och senare använder sig av lärandet på nya sätt. Utöver förvärvet av
kompetens kan människors engagemang i dessa spel visa vilken typ av attityder och
övertygelser de antar om de sociopolitiska och de kulturella frågorna som återspeglas i spelet
och som ibland liknar det verkliga livet. De särskilda synpunkterna som spelare kan förklara
om världen runt dem, uppstår ur deras bakgrundsupplevelser, drömmar och frustrationer. Från
dessa tar de beslut när de spelar spelet. Detta ledde till att forskaren intervjuade två grupper av
afroamerikaner och en grupp kaukasiska spelare som spelade Grand Thef Auto: San Andrea
(GTA: SA) för att få reda på deras känslor vad det gäller ras, klass och våld. Resultaten visade
att spelarna utformade sina perspektiv på dessa problem beroende på vilken interaktioner de
hade i spelet. Det visade sig att de inte var avskilda från de rasfrågor som avbildades i spelet,
utan de flesta av dem drog faktiska kopplingar till det verkliga livet. Det föregående scenariot
avslöjar hur denna typ av spel kan fungera som ett komplext och rikt sammanhang för att
skapa möjligheter för unga elever att reflektera över kritiska problem i sina liv.33

Videogames as learning machines
I sin artikel Learning by design: good videogames as learning machines tar Gee Paul James
igen upp mer forskning kring datorspel som ett verktyg för inlärning.34 I denna artikel ligger
32
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fokuset på att förklara hur speldesigners tänker kring hur de får sina spelare att lära sig långa,
komplexa och svåra spel. Detta är precis detsamma inlärningsproblemet vi har i skolan idag
menar Gee, att en lärare måste förklara ett komplext och svårt ämne utan att förlora elevernas
motivation. Gee menar här att bra datorspel använder sig av olika metoder för att få spelare
motiverad till att ta sig an detta. Författaren identifierar här tretton olika principer som
speldesigners följer för att göra bra spel. Dessa kan sammanfattas i tre stora delar:
bemyndigandet av lärandet, problemlösning och förståelse.
Den första delen behandlar om hur datorspel ger kraft till de som vill lära sig i spelet. Detta
görs genom att speldesigners ger verktyget till spelaren att tillsammans med designern skapa
och producera istället för att endast vara en passiv konsument. Därför ger designers verktygen
att skapa sin egen identitet, möjligheten att anpassa spelet och slutligen att kunna manipulera
vissa faktorer. Eftersom spelaren här får en stor valmöjlighet i sitt kreativa skapande får hen
motivation till att spela.35 Den andra delen handlar i hur bra spel tar sig an meningsfull
problemlösning. För att få spelare att bry sig om att lösa djupa och komplexa problem måste
speldesigners tänka på följande saker: att problem kommer i en bra ordning så att inte för
svåra hinder kommer först, att problem är frustrerande på ett roligt sätt där det känns att
hindret är värt att komma över, upprepa det som spelaren lär sig på ett sätt som uppmuntrar
expertis och slutligen ge relevant och viktig information när det passa kontexten. De världar
som kan användas för att möjliggöra dessa verktygs användning på bästa sätt är när de sätt i
världar där spelaren kan utnyttja dessa verktyg i en säker och lärande miljö (sandbox och
fishtank). Slutligen måste designers tänka på att de förmågor som de träna måste ha en
meningsfull strategi eftersom spelare inte gärna vill investera tid i förmågor som de inte anser
att de kommer ha någon nytta av i framtiden.36 Den tredje och sista delen som är förståelse
hänger ihop hur spelaren ska kunna förstå världen, information och de förmågor de bygger
upp. För att ge personer, förmågor, idéer i spelet mening måste de hänga ihop med något
större och bredare perspektiv av ett mål. Det är bra spel som kan använda filosofiska idéer och
implementera de i allt som finns i spelet och med det ge spelet en mening.
Sammanfattningsvis menar Gee att spel ytligt kan observeras som något som endast har ett
underhållningsvärde men detta är inte sant om det ses till det djup som bra spel kan erbjuda.

35

Gee Paul James. Learning by design: good videogames as learning machines. E-learning, vol 2, no 1. 2005. Ss69.
36
Ibid. ss 9-12

15

Skolan har mycket att lära sig och se kopplingar till den metodik som ligger bakom bra spel
eftersom det mycket relevant kopplar till deras egna ämnesdidaktik.37

Det teoretiska analysverktyget
Den analysram som ska användas på materialet baseras på boken Political Ideologies And The
Democratic Ideal av Ball, Terence, Dagger, Richard och O’Niell, Daniel.38 Enligt boken
existerar fyra olika funktioner inom varje ideologi, dessa är: förklaring, utvärdering,
orientering och politiskt program. Även ytterligare inom ideologier beskrivs det existera två
nyckelbegrepp: demokrati och frihet. Ball hävdar att begreppet frihet är något som varje
politisk ideologi i grunden har ett perspektiv på som de försvarar. Funktionen av detta
begrepp är ett styrmedel för politiska ideologier när det kommer till att utvärdera samhällen
och vilken struktur som ideologi ska följa. Detta behöver en ideologi för att dess anhängare
ska lätt kunna identifiera samhällen eller strukturer som inte följer deras perspektiv på
begreppet frihet. Ball menar sammanfattande att olika ideologier har olika syn på vad för
innebörd frihetsbegreppet har.39

Frihetsbegreppet
Boken beskriver en modell för frihetsbegreppet där varje ideologi har tre olika faktorer i en
relation med format som en triangel. Först finns det alltid en agent, vars frihet är på något sätt
är hindrad eller begränsad. Den andra faktorn är identifieringen av det hinder som begränsar
agentens frihet. Och den sista tredje faktorn är målet för agenten, vilket kan nås när hen
överkommer sitt hinder. Alla politiska ideologier har olika definitioner på vad dessa tre
faktorer innebär. Till exempel svaren ideologierna liberalism, socialism har på dessa faktorer
är de svar som ligger till grunden för analysramen i denna studie.40 Genom denna ram kan
spelets dolda och öppna ideologiska ram identifieras och reproduktionen av dessa ideologier
kan jämföras. Denna frihetsmodell ligger till grund för den analysram som kommer användas
på spelet Papers Please. Spelet är i grunden byggt att sätta spelaren i ett scenario där hen
arbetar för en totalitär kommunistisk stat som en gränsvakt, där hen gör dagliga val som
antigen strider mot den frihetsmodell som staten har eller följer den. Spelaren är en
medborgare som kan ha olika åsikter genom sin spelgång om begreppet frihet och vilken
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ideologi som hen identifiera sig mest med. Detta kommer inte utan konsekvenser då som
nämnt ovan kan en person som inte följer denna struktur hamna slutligen i hinder kategorin.
Det intressanta är att spelet låter spelaren utöva detta och därför kommer urvalet liberalismen
och kommunismen användas i analysramen. Detta val görs för att de står i relation till spelets
politiska implikationer.

Den ideologiska ramen
Denna ram kommer att utgå från hur ideologierna liberalism, socialism och fascism framställs
enligt boken Political Ideologies And The Democratic Ideal. Detta görs utifrån den modell av
frihetsbegreppet som förklarats innan. I detta kapitel behandlas huvudsakligen tre aspekter på
dessa ideologier: Ideologins syn på agenten, vilka är målen för ideologin och slutligen vad
det är för hinder som finns för att nå målet? Dessa frågor är grunden för den analysram som
kommer att användas för att undersöka hur Papers Please använder sig av ideologier. Även
om spelaren är en naturlig agent i tolkningen av frihetsbegreppet genom att bara spela spelet,
så finns det alltid en dold och öppen förväntning från spelets håll vad en agent, ett hinder och
mål är.

Socialismen
För socialism är människor inte av naturen egoistiska eller strävar efter att konkurrera mot
varandra. Tvärtom är grunden enligt denna ideologi att människor av naturen är sociala och
gruppinriktade. Det är genom ett gemensamt arbete med andra som en grund kan skapas för
ett samhälle där alla kan ta del av någon form av frihet, rättvisa eller förmögenhet. Socialism
ser på privat ägd egendom i ett mycket kritiskt ljus och föredrar att alla resurser, produktion
17

och egendom fördelas jämnt bland befolkning så att alla kan få tillgång till dessa. Det finns en
diskurs inom ideologin om just hur denna fördelning ska gå till. Frågor som: hur mycket ska
vara centraliserat och hur ska fördelningen av arbete göras? Även om det är mycket splittrat i
denna fråga kan i grunden dessa grupper enas om att de strävar efter att fördelningen av de
mest nödvändiga varorna måste vara kontrollerade av staten. På grund av denna bakgrund är
socialism en stark motståndare av oreglerad kapitalism eftersom där inte finns en klar
reglering, vilket kan ge fördelar över fattig från de rika.41
Så hur definierar definieras frihetsbegreppet utifrån denna ideologiska ståndpunkt? Agenten är
den arbetande klassen i samhället. Målet för dessa är att gemensamt få tillgång till bra arbeten,
en bra fördelning av resurser och varor, en betydelse samt full påverkan på samhället och
slutligen en jämn förutsättning för alla människor att nå sin fulla potential oberoende av klass
och bakgrund. Hinder som finns för detta är enligt ideologi naturligt uppbyggda av
kapitalismen. Dessa kommer i två former av barriärer, den materiella och den mentala. Med
den materiella barriären kan den rika överklassen sätta lägre klasser i ett kretslopp där de hålls
gissla genom att vara tvungna att arbeta den stora delen av sin tid och i kommande
generationer för att knappt kunna uppehålla någon slags form av levnadsstandard. Eftersom
de är så upptagna av detta kan de aldrig uppnå sin fulla potential. Den mentala barriären
handlar även här att den rika överklassen har på grund av sitt större inflytande i samhället stor
kontroll över media och utbildning vilket kan förstärka rollerna i samhället i fördel för de rika.
Genom detta kan de fattiga i samhället övertygas över sin roll och inte sträva efter sin sanna
potential.

Fascismen
Denna ideologi använder sig av verktyget totalitarism som är en väg för att kontrollera inte
bara den styrande delen av samhället utan alla delar av samhället (ekonomiskt, socialt och
kulturellt). Detta för att fullt förverkliga den utvalda ideologin i samhället samt den anpassa
den livssyn medborgarna har.42 För fascismen finner en människa mening med livet genom att
utan att fråga tjäna dess land med en stor lojalitet. Ideologin förkastar allt som har med
individualisering eftersom det människor kan uppnå på egen hand är ingenting mot att tjäna
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sitt land som ett kollektiv. All makt ska läggas på staten och människor i landet anses ge allt
för att tjäna denna stat och bidra till att den blir mäktigare utan en tanke på egen vinning.43
Agenten är för denna ideologi den nationella staten som styr totalitärt och där alla delar av
samhället arbetar lojalt för denna. Målet för denna agent är att ständigt expandera den makt
och ära som staten kan få. Genom ett styre av en elit kan staten utöka sin makt och leda den
okunniga massan i rätt riktning. Det som är hindret för att uppnå detta mål är fokuset på
individualism i alla dess former i samhället. Dessa är ett problem eftersom oenighet, kritik
och åsikter är det som saktar ner beslutsfattande samt reformation i samhället. Detta kan
bekämpas genom att staten genom sin makt över samhället använder verktyg som
propaganda, en stark elit, nationalism och en betoning på lojalitet för att övertyga massan om
att individualism är en fiende mot staten.44

Liberalism
Själv order liberal betyder frihet men vad är det som betonar denna typ av ideologis definition
av detta? Enligt Ball anser liberalismen att individuell frihet vilar på att människor av sin
natur anses vara rationella och logiska individer. Ideologin tycker att alla människor har
möjligheten att leva fritt i samhället och göra de val hen vill göra. Människan strävar efter det
som intressera denna men kan tack vare sin rationella bakgrund göra val som uppmanar en
hälsosam konkurrens mellan andra människor. Liberaler vill inte endast att en viss grupp ska
få tillgång till denna definition av frihet utan att alla individer ska kunna bestämma över sitt
egna öde och liv eftersom de är själva experter på var deras egna intresse ligger. Detta kan
uppnås genom att ta bort så mycket restriktioner och lagar som begränsar individens möjlighet
att påverka sin egen situation. Liberalismen erkänner att alla inte kan bli lika framgångsrika i
samhället men att det ska vara en grundläggande förutsättning att alla ska ha en jämlik
möjlighet att påverka sitt egen intresse. Utifrån modellen agent, hinder och mål kan
liberalismen sammanfattas på följande sätt: Agenten är individen i samhället som strävar att få
välja fritt vad den vill göra med sitt liv vilket är dess mål. Hindret som håller tillbaka
individen är de restriktioner, lagar, normer som blockerar individen från att göra val som
påverkar hur den vill leva.45
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Metod
För att besvara frågeställningarna och syftet måste denna metod relatera till att hitta svaren.
För att ge så mycket material som möjligt att analysera behöver studien dela upp spelet
Papers Please i fyra delar: en genomspelning av spelet, en bildanalys där konnotation och
denotation används, en textanalys av de instruktioner eller den kommunikation som finns i
spelet och slutligen en sammanfattande analys utifrån ideologi ramen. Alla dessa fyra delar är
tänkta att komplettera varandra och skapa en helhetsbild. Anledningen till valet av text-och
bildanalys är att datorspel naturligt använder mycket av detta då spelaren interagerar med
dessa under sin genomspelning. I alla spel finns det även en dold agenda om vad spelaren är
tänkt att välja för val och det kan även finnas en dold ram för vilken ideologi som utvecklaren
tycker att spelaren ska välja. Detta kan göras genom konsekvenser för vissa val medans andra
belönas mer. För att hitta detta kommer studien ha mest användning av bildanalysen där
begreppen konnotation och denotation kan hjälpa att hitta denna dolda ram. I spelet får
spelaren instruktioner varje dag om vad dess mål för dagen är och här kan några utvalda texter
analyseras för att även här hitta kopplingar till inte bara den uppenbara agendan utan även den
dolda. Slutligen kommer den ideologiska analysramen användas i relation till dessa tre delar.
Dessa dagar kommer att sammanfattas i tre delar med underrubriker som behandlar
genomspelning, text och bildanalys med en avslutande analys för varje ideologi utifrån den
ideologiska ramen. För att förankra det som skrivs i dessa delar kommer referenserna till detta
utgå från de utvalda skärmbilderna i spelet som kommer att tas under genomspelningen och
visas i bilagan. Utifrån detta utfall kan studien dra kopplingar till Ball’s definition av de
utvalda ideologierna för att se vilka influenser som finns samt hur spelet har tolkat dem. Som
nämnt i teorin kommer frihetsbegreppet vara i relation till den ideologiska ramen under
analysdelarna.46

Genomspelning
För att kunna undersöka ett datorspel på bästa sätt behövs det att studien spelar igenom det.
Precis som en analys av en film eller en bok eller liknande upplevelse material kommer
studien endast åt ett datorspels material när en person använder det. Detta styrks av en
vetenskaplig artikel av Charsky, Dennis och Mims, Clif som båda är assisterande professorer i
instruktions design och teknologi, där de ger råd åt lärare om hur de kan gå till väga för att
integrera datorspel i undervisningen. Det de betonar där är att en genomgående och utvecklad
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genomspelning är vägen för att kunna få så mycket kunskap om spelet som möjligt.47
Genomspelningen kommer att ske med en genomspelning där alla spelets 31 spelbara dagar
kommer att gås igenom. Detta kommer dock att ske sammanfattningsvis i tre delar uppdelade
i följande steg: dagar 1–10, 11–20 och 21–31. I sammanfattningen kommer det göras ett urval
i det som mer relevant kan beskrivas av spelets handling, karaktärer och val. Till exempel
mekaniker i spelet kommer att uteslutas eftersom det inte är av relevans i denna del av studien
men beskrivs i inledningen för bakgrunden av spelet.

Bildanalys
Som en sammanfattande underrubrik av alla de tre grupperna av spelet kommer en bildanalys
att utföras i relation till de skärmbilder som tas. Bildanalysen kommer att utgå från Bryman, A
bok Samhällsvetenskapliga metoder där denna metod beskrivs och definitionen av
nyckelbegreppen denotation och konnotation förklaras.48 Bryman förklara att en bildanalys
används för att hitta innehållet i en bilds underliggande mening och betydelse för den som
beaktar den. Detta görs genom en denotation och en konnotations tolkning av bilden.
Denotation är en tolkning baserad på personliga erfarenheter och bakgrund. När en person ser
något i en bild från denna tolkning gör personen ett beslut från det den vet sen innan, till
exempel om en person ser en samling byggnader kan den dra slutsatsen att det är en stad och
kanske till och med kan tolka det geografiska läget denna stad kommer ifrån utifrån sin
erfarenhet. Denna tolkning görs automatiskt och kan bli grunden för personens
denotationstolkning oberoende ifall det är en stad eller ej i bilden.49 Konnotation är den
tolkning en person gör utifrån det den ser i bilden där denna person kan förklara hur bilden
uppfattas. Det beskrivs som det underliggande syftet till det som finns i bilden. Till exempel
varför det finns en stad i bilden? När dessa tolkningar har gjorts menar Bryman att en analys
av bilder får mer mening och betydelse.50

Textanalys
För att hitta mer material till att se på användandet av de utvalda ideologierna och deras
respektive frihetsbegrepp behöver en textanalys göras i kombination med de två andra
delarna: genomspelning och bildanalys. Texterna som har valts ut för analys tas med hjälp av
skärmbilder och fokus på textanalysen ligger på de instruktioner som spelaren får varje dag.
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Dessa instruktioner är spelets sätt att informera spelaren om bakgrunden, förutsättningarna
och konsekvenserna som händer under spelets gång. Dock kommer de mest relevanta
textdelarna att väljas ut under spelets 31 dagar, vilket betyder att de som har mest påverkan
för spelets handling och bakgrund än instruktioner om spelmekaniker. Dessa texter kommer
att analyseras med hjälp av en kvalitativ textanalys beskriven av Thornberg, Robert och Fejes,
Andreas i boken Handbok i kvalitativ analys.51 Anledningen till en denna metod är för att
spelet ger ytterst lite text beskrivningar eftersom fokus ligger på gameplay och därför behöver
helheten av dessa texter vara i fokus och inte varje enskild text.

Resultat
I detta kapitlet följer det resultat som kunde hämtas utifrån de tre delar som förklarats i
metoden. En genomspelning gör av de 31 dagarna som är uppdelade i tre grupper:1–10, 11–
20 och 21–31. Här sammanfattas det som hittas i genomspelningen och varje grupp analyseras
sammanfattningsvis med de tre delarna: bildanalys, textanalys och en analys med den
ideologiska ramen för varje utvald ideologi.

Dagarna 1–10
Spelaren introduceras till landet Arstotzka som har precis avslutat ett krig med sitt grannland
Kolechia och erövrat ett gränsområde vid namn Grestin. Genom något som kallas oktober
lotteriet har spelaren blivit tvungen att arbeta som en gränsvakt vid detta område. Spelaren
tvingas att flytta sig och sin familj till detta område. En lägenhet som spelet definierar som
klass åtta ges till spelaren utan något val. I början av sin arbetsperiod nekas alla utlänningar
tillåtelse att släppas in och bara medborgare med giltigt pass har tillåtelse att komma in.
Många människor utrycker sitt missnöje med att nekas tillträde och att kontrollpunkten
existerar. Med få regler kring pass så blir det mycket lätt för spelaren att tjäna pengar då antal
godkända personer med giltiga dokument är det som är (för tillfället) spelarens enda
inkomstkälla. Vid fel insläpp får spelaren max två påminnelser innan staten drar misstag på
din lön. Staten släpper sedan på denna policy mot utlänningar och tillåter de att komma in i
landet om de har ett giltigt pass och detta sänker missnöjet. Säkerheten kring kontrollen består
av en enskild vakt. Denna till synes relativt lätta uppgift med få faktorer att hålla reda på
kommer ändras på grund av människors handlingar. Det går inte lång tid innan ett första
terrordåd uppstår med en person som klättrar över muren till kontrollen och kastar en
handgranat mot vakten. Både personen samt vakten avlider i detta dåd och människor flyr i
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panik (se bilaga 5). Motivet bakom detta dåd är inte uppenbart för spelaren men det kan dras
kopplingar till missnöjet med kontrollpunkten tidigare. Eftersom säkerhetsläget är för
riskabelt för att fortsätta, stänger staten kontrollen och spelaren förlorar en stor del av sin
inkomst för dagen på grund av detta. Detta har konsekvenser för hur spelaren ska hålla sin
familj och sig själv vid liv eftersom budgeten minskar drastiskt. Staten börjar nu reglera
tillstånd för utlänningar med att de utöver giltigt pass måste ha en tillträdes biljett för den
aktuella dagen, men detta är inte något som medborgare behöver ha. Många utlänningar har
inte hunnit anpassa sig till denna ändring och majoriteten har inte de papper de behöver eller
försöker förfalska sina (se bilaga 6). Säkerheten kring kontrollen ökas markant med
beväpnade vakter.
Staten utför vidare ytterligare regleringar mot både utlänningar och medborgare. Staten
skippar tillträdesbiljetterna och inför tillståndspapper där det klargörs vad personens syfte
samt tid är i landet (se bilaga 7). Detta måste stämma överens med det som personen uppger i
båset. Medborgare måste nu visa upp sin medborgare id. Med fler regleringar börjar det blir
svårare för spelare att tjäna pengar eftersom tiden att se igenom dokument ökar och samtidigt
höjs hyran för spelarens bostad. Spelaren tvingas även i detta stadie att avgöra om en mor med
ogiltiga dokument ska kunna få träffa sin son i Arstotzka. Om dokument visar sig vara
ogiltiga och personen som tar fram dessa ljuger om dess legitimitet kan nu spelaren begära
personen häktad. Med den stora immigrationen från det nyligen erövrade området och från
andra länder börjar det politiska läget i Arstotzka att skifta och många börjar klaga på att
invandrare tar deras jobb. Detta göra att staten inför en ytterligare reglering mot utlänningar
med syftet att söka jobb i Arstotzka och kräver att dessa personer måste utöver vanliga
dokument uppvisa ett giltigt arbetstillstånd (se bilaga 8). Prostitution är något spelaren
kommer i kontakt med genom att kvinnor vid kontrollen uppmanar spelaren att besöka dem
efter arbetet. Det visare sig sedan från en av dessa kvinnor att en man bjuder in kvinnor i
landet med löften om arbete men det visar sig att han tar deras pass och tvingar de att arbeta
på en bordell. Här får spelaren göra ett moraliskt val om hen ska släppa i denna person som
har giltiga papper men med konsekvensen att han kan fortsätta sitt arbete. Under sitt
arbetspass släpper spelaren in en person från grannlandet Kolechia som utför ett nytt terrordåd
genom att spränga sig själv och tre andra vakter. Detta får staten att oroa sig över extremister
från detta land och beordrar spelaren att naken skanna alla personer som kommer från
Kolechia för att undvika att ett nytt dåd uppstår (se bilaga 9). Detta saktar ner spelarens arbete
otroligt mycket och med det den inkomst hen kan tjäna. Detta ges en utväg genom att
23

vakterna vid kontrollen uppmana spelaren att häkta människor eftersom deras lön går upp och
de är villiga att dela en viss del av inkomsten. De sista dagarna präglas av politiska spänningar
mellan Arstotzka och Kolechia där diplomater från kräver att genomsökning av dess
medborgare ska upphöra vilket Arstotzka går med på. De sista dagarna innehåller en
introduktion till en lokal rebellgrupp inom Arstotzka som kallar sig EZIC och att spelaren
introduceras till den som är ansvarig för kontrollen.

Dagarna 11–20
Människor börjar att förfalska tillståndspapper då det har varit en läcka på institutionen.
Stämpeln som behövs för att legitimera pappret används nu av människor för att förfalska
dessa papper. EZIC vill att spelaren släpper in fler agenter i landet och spelare får vid slutet av
dagen en muta på 1000$ från denna grupp. Spelaren kan här välja ifall hen vill bränna dessa
pengar eller behålla dem. Summan skulle kunna försörja spelarens familj under lång tid samt
förbättra spelarens levnadsstandard. En inspektör besöker spelaren och börjar förhöra hen om
EZIC gruppen. Inspektören informerar att denna grupp är ytterst farlig och att all information
som spelaren har om gruppen ska hen rapportera till myndigheterna (se bilaga 10). Här
hamnar spelaren i ett moraliskt dilemma eftersom hen måste välja vem hen vill samarbeta
med beroende på den ideologi som spelaren vill följa. En till självmordsbombare från
Kolechia angriper gränskontrollen och fler vakter dör.
Oroade av ett ytterligare terrorattentat från extremister från Kolechia bestämmer sig staten för
att utlänningar nu behöver utöver vanliga dokument ett komplimenterande id kort. På detta
kort ska vikt, fingeravtryck och en generell beskrivning av personen finnas med för att anses
giltigt. Denna ökning av reglering och byråkrati skapar missnöje bland de utlänningar som vill
in och de utrycker att gränsen egentligen borde vara öppen (se bilaga 11). Om spelaren hade
gjort valet att ta mutan från EZIC märker grannarna av den plötsliga ökningen i
levnadsstandard och rapporterar det till myndigheterna. Staten får reda på detta och lägger
beslag på spelarens pengar samt öppnar upp en undersökning om den plötsliga ökningen i
inkomst. Staten börjar även nu introducera listor på personer som de har dömt är kriminella
och ska vid upptäckelse vid gränsen häktas av spelaren (se bilaga 12). De personer som
stämmer in på listans beskrivning kan häktas av spelaren men när detta göra utrycker sig
dessa personer sig förvånade över anklagelsen. Detta kan anses var mycket märkligt och
spelaren får aldrig reda på vad för öde som väntar de som blir häktade, det enda spelaren får
se är att de förs iväg mot sin vilja och försvinner. Fortsättningsvis börjar nu personer att kasta
in bomber in båset spelaren sitter i och med hjälp av den lokala vakten måste spelaren
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desarmera dem. Personerna som gör denna handling utrycker alltid nervärderande ord om
landet Arstotzka. Det är även under denna dag som säkerhetspolisen har gjort klart sin
undersökning av spelaren om denna nu har gjort valet att ta emot en muta från EZIC. Deras
beslut blir att kast spelaren och dess familj i fängelse i väntan på en dom och här slutar spelet
ifall detta val gjorts (se bilaga 13). Eftersom staten har fått in många klagomål om orättvis
avvisning vid kontrollen ökar den byråkratiska bördan för spelaren ytterligare då nu hen måste
ange anledningen till varför den gör det val hen gör. Detta gör det nästa omöjligt att hederligt
få en stabil inkomst för spelaren. På grund av det ökande säkerhetsläget vid kontrollen och att
vakterna dör vid denna kontroll i hög grad blir det ett underskott i antal vakter som kan
rekryteras. Bristen gör att staten beslutar att spelaren nu får tillgång till ett eget personligt
vapen i båset som ska användas för att assistera vakterna vid terrordåd eller överträdelse av
gränsen. Vapnet har en oskadliggörande funktion och en dödlig sådan, vilken funktion som
ska användas avgör spelaren. Det ekonomiska läget mellan landet Impor och Arstotzka skiftar
till ett ostabilt sådant och staten väljer att upprätta ett embargo mot alla produkter från Impor
samt beordrar spelaren att inte släppa några personer från detta land (se bilaga 14). Det
avslutande dagarna präglas av att EZIC vill förgifta en viktig fiende till deras kamp och
spelarens chef igen besöker kontrollen för att informera spelaren om dess arbete samt ge
kritik. Om spelaren har något upphängt som inte har nationalistisk innebörd på sin vägg kan
chefen dra av spelarens lön.

Dagarna 21–31
Hotbilden mot kontrollen skiftar efter att en attack inifrån landet uppstår vilket inte har
påträffats tidigare. Detta gör att staten börjar att beordra spelaren att konfiskera alla pass från
medborgare som bor in en viss stadsdel i Arstotzka. Detta upprör en stor del av befolkningen
och de personer som försöker att komma över gränsen. Inspektören som brukar besöka
kontrollen informerar nu spelaren att hans syster har blivit arresterad av ökända anledningar
och att hennes dotter nu inte har någonstans att ta vägen. Inspektören kan inte ta hand om
barnet och ber spelaren att adoptera henne. Ifall spelaren går med på detta ökar utgifterna för
spelaren vilket kan få konsekvenser för andra familjemedlemmar. EZIC säger sig vara
tvungna att mörda en man som markeras i spelet som röd eftersom denna person sägs veta
namnen på alla deras agenter i Arstotzka. Spelaren får här göra valet ifall den ska släppa in
denna person eller döda hen för att hjälpa EZIC. Trots konfiskeringen av medborgares pass
från en viss stadsdel i landet fortsätter gränskontrollen att anfallas inifrån och staten gör nu ett
beslut att alla pass från medborgare ska konfiskeras. Staten är i detta läge mycket paranoid
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och avviker spelaren från instruktioner eller hänger icke nationalistiskt saker på väggarna kan
det få stora konsekvenser. Inspektören kommer och informerar spelaren att hen är kallad till
en undersökning för att se vad hens lojalitet ligger. Har spelaren inte hållit sig till vad staten
gett instruktioner om under spelets gång måste spelaren planera att lämna landet på något sätt.
Spelet har 20 olika slut men på dag 31 händer det som knyter ihop det generella slutet på
spelet. På denna dag attackerar EZIC gränskontrollen och förstör muren samt båset spelaren
sitter i. Spelaren har här några val från hur den avgör vad som är rätt eller fel samt hur den har
interagerat med olika grupper genom spelet. Spelaren kan låta EZIC göra detta eller välja att
stoppa dem (se bilaga 15).

Bildanalys
Sett till bilagorna kommer studien här att använda begreppen denotation och konnotation för
att dra fram ytterligare material för ideologianalysen. Tolkningen av dessa bilder från
denotations perspektivet kan dra upp fler saker. Spelaren ser en oändlig kö av människor som
aldrig minskar och alla människor har olika tankar, utseende, kön, känslor och nationalitet.
Dessa människor är markerade i svart färg och även spelarens karaktär har en svart siluett. De
som är vakter för kontrollen är markerade i blå färg. Det finns en tidning som kallar sig ”the
truth of Arstotzka” som rapportera om händelser och nyheter. Det finns instruktioner med
text, regler med symboler och regleringar samt pass och dokument med olika uppgifter. Alla
bilder är väldigt gråa och trista samt kan verka väldigt stela (se bilagor 1–15). Konnotations
tolkningen av dessa bilder visar på att valen av färg verkar vara medveten av utvecklar från
vad som kan tolkas för att leverera en känsla av nedstämdhet och förtryck. Detta förstärks
ytterligare av den oändliga kön som aldrig tar slut hur hårt spelaren arbetar. Det är aldrig
några personer som ler eller visar känslor då de går in i båset. Anledningen till de blå färgade
vakterna och auktoritära människorna är nog mest en speltekniks detalj för att skilja massorna
från dessa. Det som är mest intressant sett till det dolda i detta val av färg är att den spelbara
karaktären inte är färgad blå när den går till jobbet vilket andra som är anställda av staten är.

Textanalys
Texten i spelet håller en kort men informativ ton i alla formar av kommunikation samt
dokument. De stora källorna av text i spelet kommer från tidningen, instruktioner, dokument
och människors textbubblor. Det är via dessa som spelets handling berättas. För att börja med
tidningen så kan det underliggande bakom den genast diskuteras. ”The truth of Arstotzka”
frambringar en tolkning av en proganda tidning som enbart rapporterar det som anse vara
viktigt för nationen. Det som är läsbart i tidningen genom de spelbara dagarna är det som
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spelet anses vara viktigast för spelaren att veta och skapar också förutsättningen för dagen
eftersom staten oftast gör val utifrån det som skrivs i tidningen. Tidningen är även markerad
gratis och kan förutspås att vara kontrollerad av staten. Det finns ingen djupare förklaring till
händelser i tidning utan texten är utformad så att problemen blir så ytliga men förståeliga som
möjligt (se bilagor 1, 14). De instruktioner som spelaren får är även här korta och är väldigt
auktoritär i sin natur. Texten är strukturerad som en order där information ges till spelaren och
hen förväntas att utföra det som står på pappret (se bilaga 1). Dokument delar samma trend
som övriga texter med en struktur som gör informationen tydlig men känslan kring
dokumenten är väldigt kall och nedstämd. Kommunikations texten är nog den enda formen av
text i spelet där det i majoritet förmedlas olika känslor. Detta kan ses anses som logiskt
eftersom det är den enda formen där personer kan utrycker sina tank och känslor för spelaren.
Det är genom denna form av text som spelaren kan få olika typer av information för sitt jobb,
liv, val, ideologi, moral ect. Texterna här präglas även här av stelhet, ilska, sorg och
nedstämdhet och känslan av frihet känns förtryckt (se bilaga 6,7,10,11).

Sammanfattande analys från socialismen
Spelet Papers please säger sig visa ett socialistiskt samhälle från sin beskrivning. Om detta är
spelets syfte får spelaren en mycket mörk och negativ bild av denna ideologi eftersom detta
samhälle spelaren lever i är mycket kontrollerande samt förtryckande. Den bild spelaren kan
tänkas tolka är en totalitär stat som har kontroll på alla delar av samhället och kontrollerar alla
dess aspekter. Detta kan ses exempel på i spelet där spelaren inte får ett val angående faktorer
som jobb, lön, boende, valfrihet och individualism. Denna reproduktion av ideologin är
mycket konstig då det är tänkt att genom en jämn fördelning av resurser att alla människor ska
få någon slags form av jämlik tillgång till frihet, rättvisa och förmögenhet.52 Spelaren som är
den arbetande agenten i ideologin får inte en jämlik lön jämfört med andra yrken utan
spelarens lön baseras på hur väl denna utför sitt arbete. Potentialen att tjäna pengar hämmas i
spelet då staten ständigt ökar arbetsbördan med en förväntan på att spelaren arbetar lika
effektivt som förut. Om spelaren inte har råd att betala utgifterna för dagen på grund av sin
inkomst finns det inget som staten hjälper till med för att hjälpa spelaren. Bostäderna är
uppdelade i olika klasser som skapar bättre förutsättningar för människor i samhället eftersom
de har olika typer av utgifter med de högra siffrorna som till exempel spelaren bor i på grund
av tvång har högre utgifter än de lägre. Spelaren har ingen kontroll på sin inkomst och
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friheten att välja jobb är icke existerande. Den enda friheten spelaren har för att påverka sin
ekonomiska situation är att ta emot mutor vilket bestraffas mycket hårt av staten ifall de får
reda på det. Människor i samhället är ständigt på jakt att rapportera ifall spelaren får en
plötsligt bättre levnadssituation vilket kan stämma överens med ideologins mål av jämn
fördelning men verkar mer ha en fascistisk ton där arbetet för staten ska vara en belöning i
sig.
Målet för ideologin var att skapa en gemensam plattform där alla kan få tillgång till bra
arbeten, en bra fördelning av resurser och varor, ha full påverkan på samhället och slutligen
en jämn förutsättning för alla människor att nå sin fulla potential oberoende av klass och
bakgrund.53 I spelet stämmer inte några av dessa faktorer överens med den version som spelet
har av denna ideologi. Spelaren har inte en stor påverkan på samhällets beslut utan förväntas
endast att utföra de instruktioner som kommer in. Det finns inget spelaren kan göra via lagliga
medel för att påverka sin situation. Alla människor i det socialistiska Arstotzka är inte
jämlikar. Detta kan tolkas eftersom utlänningar är målade i ett negativt ljus som bara för
dåliga faktorer till landet. Staten väljer i spelet att ta ifrån medborgares friheter när de
misstänker att de är ett hinder för ideologin och är inte inkluderande till människor som vill
arbeta eller bo i landet. Om spelaren inte gör som staten säger åt att göra eller försöker på
något sätt ändra sin situation och andra människors till en mer jämlik samt rättvis värld
bestraffas detta mycket hårt.
Det hinder som beskrivs av socialismen är att överklassen i samhället både mentalt och
materiellt kontrollerar den arbetande klassen.54 Om nu spelet skulle reproducera ideologin
skulle detta hinder inte finnas men det är just dessa hinder som existerar i spelet. Även om det
inte är direkt synligt för spelaren att en överklass finns kan det ses att det finns en elit och
styrande klass i spelet. Här är det den socialistiska staten som kontrollerar befolkningen
mentalt och materiellt. Det är staten som ger ut nyheterna, instruktioner använder dessa delar
av samhället för att visa medborgarna vägen. Alla har inte samma förutsättningar eftersom
befolkningen kontrolleras materiellt med faktorer som ojämn lön för ett svårare arbete, olika
bostäder, olika levnadsförhållande. Det kan även tolkas att människor som försöker att få det
mer jämlikt eller försöker att följa definitionen av socialismen blir straffade istället vilket kan
tänkas konstigt eftersom staten säger sig följa denna ideologi. Sammanfattningsvis kan det
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konstateras att spelet använder denna ideologi som en slöja för en annan bakomliggande
ideologi eftersom få faktorer av definitionen faktiskt följs.

Sammanfattande analys från liberalismen
Användning av denna ideologi har tolkats som valet och de val spelaren kan göra för att
förbättra sin eller andras situation i det samhälle spelaren lever i. Ideologin är väldigt dold i
detta spelet och fungerar som en motsats till den uppenbara förtryck som sker. Det finns
många moraliska handlingar som kan kopplas i liberalismen (se bilagor 6,7). Även
motståndsgruppen EZIC kan tolkas ha underliggande liberala toner i deras syn på staten
spelare arbetar för. Det finns även många exempel på stunder där punkter inom liberalismen
kränks av staten. Enligt definitionen av agenten för ideologin ska denna person kunna ges
utryck för sin individualism och kunna förväntas vara en rationell samt logiskt tänkande
människa. Människan ska kunna leva fritt i det samhälle hen lever i och kunna göra val utan
reglering.55 Om spelaren följer denna tolkning av agenten kommer det uppstå många problem
eftersom staten aktivt motarbetar denna syn på frihet genom en konstant ökning av reglering,
kränkning och politiska val mot personers frihet i landet. Ett tydligt exempel är kränkningen
av människor från en viss del av landet och när vissa utlänningar får sina rättigheter kränkta
genom att staten beordrar spelaren att tvångsnakenskanna alla från ett visst land. Liberalismen
som ideologi är väldigt dolt framtaget av spelet i ett väldigt positivt perspektiv eftersom den
socialistiska staten med dess reglering är målat i ett väldigt negativt ljus. Hindret inom
liberalismen är mycket förtydligat i spelet då hinder och regleringar är mycket verkliga, vilket
är precis det ideologin enligt definitionen vill riva ner för att nå sitt mål med så mycket
restriktiv frihet som möjligt. Går man dock emot statens vilja eftersom agenten (spelaren)
följer en liberal agenda straffas detta mycket hårt och det finns myndigheter som ständigt
observerar för minsta liberala värdering som spelaren kan ge utryck för (se bilagor 10,12,13).
EZIC gruppen utrycker syftet att ge folket i Arstotzka tillbaka sin frihet men dock tolkas det
som denna grupp är mycket extrem i sitt tillvägagångssätt eftersom de inte har några problem
med att döda människor och sabotera infrastruktur för att ge människor sin frihet.
Sammanfattningsvis får spelaren inte göra någon stor progression ifall den fullt följer en
liberal agenda eftersom staten skulle lätt upptäcka och eliminera spelarens motstånd, den enda
chansen spelaren har att följa en sådan agenda är att spela för båda sidor till en möjlighet
uppstår att bryta sig ur (se bilaga 15).

55

Ball, Terence, Dagger, Richard och O’Niell, Daniel. Political ideologies and the democratic ideal. (9., [rev. and
updated] ed.) Boston: Longman. 2014.Ss 44-46.

29

Sammanfattande analys från fascismen
Utifrån resultatet och analysen från de andra ideologierna verkar definitionen av fascismen
vara den dolda ideologin som präglar statens handlingar i spelet och är även det som spelaren
interagerar mest med i sin genomspelning. Agenten i spelet är den totalitära staten som genom
spelaren antingen kan hjälpa att uppfylla sitt mål genom att eliminera dess hinder. Staten vill
precis som i definitionen av Ball sträva efter att kontrollera alla delar av samhället och
eliminera individualism.56 I spelet kan vi se att staten har kontroll på all media och
textbaserad information i samhället, detta färgar vad de låter spelaren får reda på under sin
spelgång men berättar aldrig om dess konsekvenser utan förväntar spelaren att blint följa med
motivation att hen gör detta för sitt lands ära (se bilaga 1,12). Staten kränker ständigt
mänskliga rättigheter och stryper människors individuella frihet av anledningar som har
nationens intresse först. Detta blev mycket tydligt i de delar då staten började progressivt bli
mer aggressivare i hur den började mer succesivt begränsade både utlänningar och
medborgares rättigheter. De människor som anses vara ett hinder gör sig staten av med, vilket
exempel i spelet finns med personer som blir häktade. Eftersom spelaren själv blir fängslad
om den avviker eller visar en icke-nationalistisk anda kan spelaren lätt tolka att de som blir
häktade eller är efterlysta av staten helt enkelt blir eliminerade. Hindret för ideologin som är
just individualism är representerat av inte bara uppenbara motståndare i spelet utan i majoritet
av spelaren. Det är spelarens egna individualism som attackeras och testas av spelet, hur långt
är spelaren villig att följa statens restriktioner och befallningar? Den form av fascism som
visas i spelet är nog tänkt att vara underliggande och dold men visar sig vara mycket öppen
vid det tillfället spelaren eller andra människor börjar att ifrågasätta eller sätta sig emot
nationens intresse. Det finns fler exempel där spelaren är fascismens yttersta verktyg då det är
spelaren som utför icke-godkännande varje dag vid gränsen till landet trots att människor ber
hen att få komma in (se bilagor 6,7,11). Staten rättfärdigare den plikttrogna spelaren som
förnekar ”fel” typer av människor att komma in i landet och straffar en spelare som gör
moraliska val och bryr sig om individers frihet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att
spelets ”sanna” ideologi i majoritet präglas av fascistiska drag eftersom definitionen av denna
stämmer mycket väl in på den stat som representeras i spelet.

56

Ball, Terence, Dagger, Richard och O’Niell, Daniel. Political ideologies and the democratic ideal. (9., [rev. and
updated] ed.) Boston: Longman. 2014. Ss209-210.

30

Slutsatser
I denna studien har det framkommit att i spelet Papers Please finns ideologierna liberalism,
socialism och fascism representerade men i olika former. Vissa ideologier används i ett mer
positivt ljus än andra och vissa ideologier används mer dolt är öppet genom spelet. Utifrån det
teoretiska analysverktyget kan vi se att ideologin socialism används som en öppen förklaring
till den stat spelaren integrerar med. Definitionen av ideologin stämmer inte till stor del
överens med hur spelet reproducerar den och det kunde konstateras att denna ideologi var en
fasad för en annan mer dominerande liknelse inom den fascistiska ideologin. Denna slutsats
kunde dras i studien utifrån att många av de faktorer som definierar denna ideologi stämde
överens med det som kunde ses i spelet. Liberalismen använde spelet som ett verktyg för att
visa på hur förtryckande spelet var mot denna ideologi. Det kunde tolkas som att denna
ideologi används i ett dolt syfte i mening till att väcka reaktioner mot kränkningar och
förtryck från statens sida. Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om det i spelet inte
finns någon renodlad definitionskoppling till ideologierna så använder spelet en tolkning av
dessa för att använda de som verktyg för att bygga upp en värld där dessa ideologier existerar.
Frihetsbegreppen från ideologierna existera även in en tolkningsversion i spelet där dem mer
praktiskt och konkret synliggörs genom spelarens val och handlingar. Det är upp till spelaren
själv att dra en slutsats om vad frihet är för hen inom den kontext som spelet ger hen. I
relation till detta ger visade det sig att spelet ger den valmöjlighet till spelaren inom en ram
där hens val kan få konsekvenser som uppmuntrar en viss typ av val när det kommer till
tolkningen av frihet, oberoende av vilken ideologi spelaren väljer att följa.

Diskussion
Sett till det som funnits i studien kan det diskuteras hur detta kan relatera till det centrala
innehållet i samhällskunskap och vad för ämnesdidaktisk potential detta spel kan ha för lärare.
” Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati,
jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.”57

Sett till denna studie kan det tydligt ses att spelet har en koppling till att träna alla dessa
förmågor. Vem har rätt att släppas in i landet? Hur villig är spelaren att följa staten? Vad är
mänskliga rättigheter? Alla dessa frågor och flera är något som spelaren tar ställning till och
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gör moraliska samt ideologiska val utifrån sitt eget perspektiv. Sett till den tidigare
forskningen kan det ses en stor potential i att datorspel kan få dessa abstrakta frågor att bli
mer konkretiserade, detta eftersom datorspel fokusera på situationsbaserat lärande. Spelaren i
papers please får dagligen tolka, värdera och fatta beslut om sitt eget, samhället och andra
människors liv vilket är en mycket viktig resurs som en lärare kan utnyttja i
undervisningssyfte. Precis som rollspel kan läraren följa upp det som eleverna stöter på i
spelet genom diskussioner som kan lägga grunden till förståelse om just makt, demokrati ect.
En modell som studien kan förslå är den som gåtts igenom i den tidigare forskningen vilket är
artikeln Video games: Play that can do serious good.58 En fördel med detta spelet är att den
har att mycket billigt pris och innehåller trots detta mycket av pedagogiskt värde. Det tar inte
särskilt mycket tid att spela igenom spelet, för denna studien tog det sex timmar att
genomföra. Den kräver inte hellre någon stor hårdvara för att spela utan kan spelas på den
nuvarande laptop, pc, Ipad standaren som skolan har idag vilket gör spelet mycket tillgängligt
för lärare att utnyttja. Det är min förhoppning att det som studien visat med detta spel och
med tidigare forskningen kan visa pedagoger hur kraftfullt datorspel kan vara som ett verktyg
för lärande.

58

Mcbride, Holly. Defragging computer/videogame implementation and assessment in the social studies. Taylor
& Francis Group,The social studies. 2014.

32

Källförteckning
Böcker och Artiklar
Ball, Terence, Dagger, Richard och O’Niell, Daniel. Political Ideologies And The Democratic
Ideal. (9., [rev. and updated] ed.) Boston: Longman. 2014.
Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. (2 uppl.). Stockholm Liber AB, 2011.
Charsky,Dennis och Mims, Clif. Intergrating Commercial Off The Shelf Videogames Into
School Curriculums. Volym 52, nummer 5. Techtrends. 2008.
Eichenbaum, Adam, Bavelier, Daphne och Green, Shawn. Video games: Play That Can Do
Serious Good. volume 7, number 1. American Journal of Play. 2014.
Gee Paul James. Learning By Design: Good Videogames As Learning Machines. E-learning,
vol 2, no 1. 2005.
Gee Paul James. What Videogames Have To Teach Us About Learning And Literacy. ACM,
Vol 1, no 1,2003.
Mcbride, Holly. Defragging Computer/Videogame Implementation And Assessment In The
Social Studies. Taylor & Francis Group,The social studies. 2014.
Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola
2011. Stockholm: Skolverket, 2011.
Squire Kurt. Open-ended Videogames: A Model For Developing Learning For The
Interactive Age. Camebridge, MA: the MIT press. 2008.
Thornberg, Robert och Fejes, Andreas. Handbok i kvalitativ analys. 2 uppl. Stockholm Liber
AB, 2015.
Young, Michael F., Slota, Stephen, Cutter, Andrew B., Jalette, Gerard, Mullin, Greg, Lai,
Benedict, Simeoni, Zeus., Tran, Matthew., & Yukhymenko, Mariya. Our Princess Is In
another castle: A Review Of Trends In Serious Gaming For Education. Review of educational
Research Vol 82 No. 1 (2012): 61-89. DOI:10.3102/0034654312436980
Williamson Shaffer David, Squire R. Kurt, Halverson Richard och Gee P. Videogames And
The Future Of Learning. 2005.
Länkar och websidor
http://store.steampowered.com/app/239030?l=swedish (Hämtad 2017-04-25)
http://store.steampowered.com/app/239030/Papers_Please/ (Hämtad 2017-05-01).
33

http://www.pedagogisktcentrum.se/speldatabas (Hämtad 2017-04-24).
Dataspelsbranschen. Dags att spela dataspel: Om vilka som spelar, spel och kultur, spel och
lärande, historik, åldersmärkning och legala tjänster.
http://www.dataspelsbranschen.se/media/109788/dags%20att%20spela%20dataspel.pdf
(Hämtad 2017-04-25)
Swedish game developer index 2016
http://www.dataspelsbranschen.se/media/154926/gamedeveloperindex_2016.pdf (hämtad
2017-05-28).

34

Bilaga 1

35

Bilaga 2

36

Bilaga 3

37

Bilaga 4

38

Bilaga 5

Bilaga 6

39

Bilaga 7

Bilaga 8

40

Bilaga 9

41

Bilaga 10

Bilaga 11

42

Bilaga 12

Bilaga 13

43

Bilaga 14

Bilaga 15.

44

Adam Nordqvist, född 1993.
Ämneslärare i Samhällskunskap och
historia. Har ett stort intresse för
utvecklad IKT användning i skolan och
fortbildningen kring pedagogiska
digitala verktyg.

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

