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Mediernas roll i kommunikation och 
undervisning 

Förord 

De så kallade digitala mediernas popularitet visar att virtuella erbjudanden 

om kommunikation fyller många människors behov (Martin, 2011, s. 367). I 

Högre utbildning beskriver Krumsvik et al. (2013) utvecklingen. 

Runt om i världen har informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

kommit att prioriteras i skolan. […] Förutom den ständigt närvarande 

frågan om utrustning och infrastruktur finns den minst lika stora frågan 

om IKT-didaktik och lärarnas digitala kompetens. (s. 110) 

 

Nyckelord för studier av IT-verktyg är kartläggning, intervention och 

utvärdering. Förespråkare för den virtuella världens digitala erbjudanden 

har prognosticerat framtiden och utvärderat effekterna av tidigare IT-

användning. Ett perspektiv omfattar vardagsanvändning av Internet. Ett 

annat perspektiv omfattar distanskurser i högre utbildning. Ett tredje 

perspektiv avser beskrivningar av teknologins påverkan på praktiken. 

Kommer föreläsningar att försvinna, hur organiserar studenterna 

grupparbete på nätet, vilken kunskap följer av en given pedagogisk design? 

När det gäller skola, undervisning och lärande kan man fråga sig hur 

användningen av IT påverkar förhållandet mellan lärares traditionella 

informationsprivilegium och studenternas behov av medarbetarskap, 

ägarskap och delaktighet.  

Det gäller för läraren, chefen eller programmeraren att utvärdera och 

balansera IT-systemens erbjudanden mot samhällets demokratiska principer, 

medborgarskap och samhällsutveckling; dvs. andra värden än den 

marknadsekonomiska diskursens betoning av innovation, entreprenörskap 

och självförverkligande. Det är svårt att utvärdera vilka kvaliteter i en 

plattform för lärande eller lärarens didaktiska design som stärker 

användarens kompetens och moral och vad som beror på egna försök och 
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misslyckanden. Undervisning, kommunikation och påverkan är idag ett 

globalt snarare än ett nationellt projekt. Det uppstår en fattig global 

monokultur när utbildningsanordnare använder ett enda (First Class; 

Windows; Explorer) system för att organisera studierna. I flexibla system, 

plattformar, spel eller sociala medier kan deltagarna själva utforma arbetet 

utifrån lokala förutsättningar. Därmed uppstår en kreativ struktur, aktiv 

medverkan, hög interaktivitet, god tillgänglighet, värdefull självstyrning och 

viktigt värdegrundsarbete.  

Det här numret av FoU vid MAM innehåller komplementära åsikter 

(Pedagogiska magasinet, 2012) om spelbaserat lärande (game-based 

learning) och en karaktäristik av några generella villkor för IT-medierade 

praktiker. Bidragen beskriver olika sätt att använda multimodala produkter. 

Rose-Marie Olsson kartlägger villkoren för reflekterat lärande genom 

självstyrd visualisering. Jennifer Petersson beskriver spel som motivations- 

och intresseskapande undervisningsdesign. Martin Svensson utvärderar 

aktörernas hantering av känslor och beslutsfattande samt anger 

konsekvenserna för IT-medierad högre utbildning.  
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Multimodala resurser, design och 
kunskapsbildning  

Rose-Marie Olsson 

Hur kan man utveckla kunskap om multimodala kommunikations- och 

reflektionsresurser samt stimulera till ett förändrat förhållningssätt till 

kunskapsbildning? Jo, man kan påverka studerandes förhållningssätt till 

kunskapsbildning genom att minska inslaget av språkligt reproducerande 

lärandeprocesser och därmed stimulera djupförståelse för kunskapsobjekt. 

Jag tolkar i den här texten studerandes djupare förståelse i förhållande till 

vilken design som ger utökade kommunikations- och reflektionsresurser.  

Vad är problemet? 

Inom högre utbildning är oreflekterad språklig reproduktion av uttryck, 

kunskap och innehåll inom ett ämnesområde ett gammalt problem. 

Problemet består i att oreflekterade lärstrategier (Pettersen 2010) med 

huvudsakligen språkligt reproducerande inslag ger kvalitetsbrister i 

studenternas kunskapsbildning. Ett ytligt förhållningssätt till kunskap och 

kunskapsbildning stärks genom reproduktiva språkliga processer. 

Konsekvenserna av ett ytligt förhållningssätt till kunskapsbildning finns 

dokumenterade i studier under de senaste trettio åren (Anderberg 2009). 

Den fortgående förändringen och utvecklingen av informationsteknik samt 

dess påverkan på förutsättningarna för studerandes lärandeprocesser innebär 

att skola och undervisning behöver kunskap om studerandes förhållningssätt 

till lärande. Ytterligare faktorer som förändrar förutsättningarna inom högre 

utbildning är en ökad variation av studerande; de har olika bakgrund och de 

bildar stora heterogena grupper. I en studie visar Hunt (2012) att vuxna 
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studerande i stora studiegrupper ofta intar en ytinriktad attityd till lärande. 

Men närheten till och kommunikation med lärare eller handledare kan ge 

vuxna en mer djupinriktad attityd. Hunt (ibid.) menar också att det behövs 

forskning kring vuxna studerandes förhållningssätt till kunskapsbildning. 

Ytterligare område som får skarp kritik från pedagogikhåll och som man 

kan koppla till ytinriktat lärande är Massive Open Online Courses (MOOC). 

I diskussioner som bl.a. förs i Times Higher Education (2012) anser 

ämnesföreträdarna att dessa kurser fungera mer som marknadsföring och 

massproduktion än kvalitetsmedveten utbildning. Denna syn på utbildning 

och lärande kan ge problem med ytinriktat förhållningssätt till 

kunskapsbildning. Kop, Fournier och Mak (2012) föreslår att man ska möta 

problemet med ytinriktat arbetssätt och utnyttja de fördelar som MOOC 

medför, exempelvis kommunikationsmöjligheter, nätverkande och 

erfarenhetsdelning. Skola och undervisning behöver kunskap om 

utformningen av utbildningsstrategier och undervisningsdesigner, speciellt 

då det gäller att stimulera studerande till ett djupinriktat förhållningssätt till 

kunskapsbildning. 

Syftet med min studie är att utveckla kunskap om undervisningsdesigner 

med multimodala kommunikations- och reflektionsresurser. Kan de 

stimulera studerande till ett förändrat förhållningssätt till kunskapsbildning? 

Frågeställningen grundas i språkanvändningens betydelse för studerandes 

förhållningssätt till kunskapsutveckling. Kan en undervisningsdesign med 

utökade multimodala kommunikations- och reflektionsresurser erbjuda ett 

fördjupat förhållningssätt till kunskapsbildning?  

Jag genomför undersökningen genom att tolka två undervisningsdesigner 

och följer upp med en empirisk undersökning. Fokus ligger på den konkreta 

funktionen hos de studerandes språkanvändning vid kunskapsbildning. 

Syftet är att klargöra potentialen hos två undervisningsdesigner att stimulera 

studerande till ett djupinriktat förhållningssätt till kunskapsbildning.  
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Så här har jag gjort  

Vid tolkningen av en undervisningsdesigns potential att förändra 

studerandes förhållningssätt till kunskapsbildning använder jag en 

intentional-expressiv ansats (Anderberg 2000; 2003; 2009; Anderberg, 

Svensson, Alvegård & Johansson 2005; 2008; 2009). Just denna ansats 

fokuserar funktionen av intentionell innebörd av uttryck vid 

kunskapsbildning. Ansatsen möjliggör tolkning i termer av stimulans till 

djupinriktat förhållningssätt till kunskapsbildning. Den har sin hemvist inom 

fenomenografin och omfattar ett utvidgat språkligt meningsbegrepp med 

betoning på språkanvändarens uttryckande funktion. Vetenskapliga problem 

inom denna ansats framstår mer som samspelsproblem i relationen mellan 

språkanvändning och kunskapsbildning (Anderberg, 2009, s. 294) än som 

kunskaps- eller språkproblem. Jag fokuserar på huruvida de studerande 

erbjuds möjligheter att använda och pröva innebörder i ämnesuttryck i en 

given undervisningskontext och i förhållande till ett sökt kunskapsobjekt. 

Att utöka möjligheter till prövande och användning av innebörder är en 

central ambition och gör att man kan motverka reproduktion av språkligt 

uttryckt kunskap. Fler medier än textmediet utgör basen för språklig 

kommunikation och reflektion.  

Figur 1 visar den brutna triangel som man använder i en intentional-

expressiv ansats för att belysa samspelet mellan språkanvändning och 

kunskapsbildning (Anderberg 2009). Triangelns väg från uttryck till objekt 

visar betydelsen av en utvecklande relation mellan innebörder i uttryck och 

innehåll i förståelsen av ”något” (kunskapsobjekt). Avbrottet i triangeln 

visar att även om de studerande använder ämnesuttryck så behöver detta 

faktum inte innebära att de har en ämnesmässig förståelse av objektet. 

Uttryck betyder att ett eller flera ord får olika innebörder i olika kontexter. 

Innebörder kan vara lexikala och/eller intentionala. De senare är konkreta 

och specifika. Kommunikatörerna urskiljer, preciserar eller förändrar 

betydelserna i användning och prövar uttrycken gentemot hur de fungerar 

som redskap för att att uttrycka innehåll i en förståelse av något i dess 

omedelbara och faktiska kontext (Anderberg, 2009, s. 297). Uppfattningar 
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av och förståelse av handlar alltid om något, de har ett innehåll och utgör 

olika ställningstaganden den studerande gör i sitt närmande till 

kunskapsobjektet (Anderberg 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den brutna triangeln (Anderberg m.fl. 2008, s. 18) 

Uttryckens mångtydighet påverkar samspelet mellan språkanvändning och 

kunskapsbildning. Allt beror på hur man använder uttrycken och hur de 

fungerar i en viss kontext. Det finns en osäkerhet dels i hur de studerande 

väljer att använda uttryck, dels i hur möjliga innebörder används och 

fungerar i att uttrycka förståelse av ”något”. Det utvidgade språkbegreppet 

inom denna ansats består i att ett uttrycks mening (innebörd) är dess 

kontextuella användning. Kontextualiseringen är skilt från uppfattningen 

om språks avbildande funktion (Anderberg 2009). Förståelse av något består 

av en intern relation mellan objekt (sak, ämne, tema) och subjekt (aktör, 

kommunikatör, källa). Därför beror språkanvändningens funktion på hur 

mötet mellan sak, miljö och agent utvecklas.  

Uttryck har olika innebörder. Funktionen konstitueras (urskiljs, preciseras 

och förändras) i förhållande till hur ett visst innehåll hos ett kunskapsobjekt 

framträder i relation till kontexten. Denna urskiljning, precisering och 

förändring underlättas om språkanvändningens funktion fokuseras 

(Anderberg 2009) på ett entydigt kunskapsobjekt. Av pedagogiska skäl är 

det viktigt att problematisera detta förhållande genom att hjälpa de 

studerande att reflektera över den brutna vägen mellan uttryck och objekt. 

Läraren kan också erbjuda möjligheter för de studerande att forma 

innebörder som stödjer deras arbete med och förståelse av kunskapsobjektet.  

Detta sammantaget gör den intentional-expressiva ansatsen lämplig vid 

tolkning av potentiellt stöd till de studerandes reflektion över och formandet 

Uttryck; ett eller flera ord 

Intentionell innebörd 

 

 

Uppfattning och förståelse av ”något” 

Objekt 
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av innebörder för att uttrycka förståelse av ett visst kunskapsobjekt inom en 

given alternativt experimentell undervisningsdesign. Synsättet möjliggör 

tolkning av huruvida en viss undervisningsdesign stödjer förändring av de 

studerandes förhållningssätt till kunskapsbildning. 

Medier och modaler 

Multimodal kommunikation, reflektion och produktion består av flera så 

kallade medier och modaler. Medier är kommunikationsresurser för att 

skapa mening eller innebörder (Kress 2010). Exempel på medier är bild, 

skrift, tal och rörlig bild. Varje medium erbjuder olika modala resurser. 

Bilder har modalresurserna position, storlek, färg form, linjer och cirklar. 

Talspråk har modalresurserna grammatik, syntax, intensitet, ton och längd. 

Tillgången till multimodala resurser ger användaren potential att designa 

mening och innebörder på ett varierat sätt vid kommunikation, reflektion 

och produktion (Selander & Kress 2010).  

Undervisningsdesign vid högre utbildning  

Inom högre utbildning används en mångfald digitala hjälpmedel för att 

stödja pedagogiska strategier och studerandes kunskapsbildning. 

Teknikutvecklingen ger möjlighet till variation i kommunikationen och till 

att fler resurser än text och ljud används. Detta förhållande finns 

dokumenterat i undersökningar som fokuserar hjälpmedel och användning 

av multimodal kommunikation, dvs. flera olika resurser (teckenvärldar) 

används för att skapa mening (innebörder). Undersökningar visar hur lärare 

planerar, skapar, initierar och använder multimodal kommunikation för att 

stödja studerandes lärandeprocesser inom e-learning, mobile-learning, 

distance-learning, och även för campusbaserade utbildningar med 

teknikstöd (McLoughlin & Lee 2008; Laurillard 2009; Krumsvik 2009; 

Pachler, Bachmair & Cook 2010; Veletsianos 2010; Casey & Evans 2011; 

Cardoso, Vieira & Gil 2012; Laurillard 2012). Fler exempel på multimodal 

kommunikation i undervisningsdesign inom högre utbildning är 

pedagogiska spel och game-based learning (Petersson 2013). Spelet utgör då 
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en del i kunskapsbildningen genom att de studerande relaterar simuleringar 

av aktiviteter och skeenden till någon form av verklighet och 

kunskapsobjekt. Användning av multimodal kommunikation påverkar även 

bedömning, val och beslutstaganden inom flera kontexter (Svensson 2013). 

Det innebär att användning av multimodala hjälpmedel får konsekvenser för 

studerandes beslutstaganden och förhållningssätt till kunskapsbildning inom 

en utbildningsdesign.  

Bevisligen finns det en mängd multimodala tillämpningar i 

undervisningsdesigner inom högre utbildning. Ändå är den vanligaste 

formen för redovisningar och examinationer text, oavsett tillgång till 

teknikstöd eller andra möjligheter till multimodal kommunikation. Muntlig 

redovisning förekommer, men oftast används en dominerande form/resurs 

för redovisningen. Det finns dock projekt inom högre utbildning vars 

målsättning är att vidareutveckla alternativa former och dubbla perspektiv 

på examinationsredovisningar (Vetenskapsrådet 2012). Detta visar att 

myndigheterna är intresserade av utvecklade undervisningsdesigner och 

examinationsformer som stöd för studerandes kunskapsbildning. Men 

fortfarande saknar man vetenskapliga studier som fokuserar studerandes 

lärandeprocesser, lärstrategier och språkanvändning som del av 

kunskapsbildningen.  

Exemplets makt 

Med två undervisningsdesigner visar jag hur studerande förväntas utveckla 

förståelse av ett vetenskapligt kunskapsobjekt med stöd av varierande 

multimodala kommunikations- och reflektionsproduktioner. Den första 

designen är utformad för en liten grupp studenter, medan den andra omfattar 

större studentgrupper. Den första designen ger utrymme till diskussioner 

mellan studenter, medan den andra lägger vikt vid presentationer av 

multimodala produktioner. Designerna är utformade för och har genomförts 

både som som nätbaserad och campusundervisning. Genom att undersöka 

dessa två designer kan man se bredden av möjligheter med att använda 

multimodala resurser på liknande sätt. 
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Vid tolkningen av undervisningsdesignerna använder jag en intentional-

expressiv ansats för att utforska undervisningsdesignernas potential att 

stimulera de studerande till en fördjupad kunskapsbildning och ett förändrat 

förhållningssätt till kunskapsbildning. Fokus i tolkningen är den brutna 

triangelns väg (Figur 1) från uttryck, via innebörder till förståelse av objekt. 

Tolkningen sker främst genom att undersöka designernas potential att 

stimulera de studerande till att forma, kommunicera och reflektera över 

olika och varierande uttrycks innebörder. 

Undervisningsdesign 1 

Undervisningen är planerad för en förhållandevis liten grupp studenter. 

Kursinnehållet gäller pedagogik på avancerad nivå. Studieformen är distans, 

men deltagare som så vill kan delta på campus. Den huvudsakliga 

kommunikationen äger rum i ett virtuellt rum i ett datorkonferensprogram 

som heter Adobe Connect Pro. Kursens upplägg omfattar alternerande 

enskilt arbete och diskussionsseminarier. Undervisningsdesignen (Figur 2) 

består av fem faser.  
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Fas 1: I denna fas bearbetar studenterna vetenskapliga texter individuellt. 

De arbetar med konstruktion av visualiseringar för att utveckla förståelse av 

innehållet i utvalda vetenskapliga texter. De läser, reflekterar, analyserar och 

tolkar texterna samtidigt som de formar sin förståelse av textinnehållet i 

form av visualiseringar. Därvid använder de medier och modala resurser för 

att uttrycka sin uppfattning av innehållet. Som stöd vid bearbetningen av 

texterna använder de studerande övergripande instruktioner som uppmanar 

dem att betona vetenskaplig kontext, överordnade påståenden i texten, 

belägg för påståenden samt metoder för att binda samman påstående och 

belägg. Dessutom ska de studerande relatera textinnehållet till planen för en 

kommande magisteruppsats. Studenten ska reflektera över hur man skulle 

kunna transformera uttryck i textmediet till andra medier och modaler när de 

konstruerar visualiseringar av textinnehållet. Vid transformering av texter 

till visualiseringar kan de studerande välja olika medier och modaler som 

kommunikations- och reflektionsresurser. Därigenom finns också varierande 

sätt att forma innebörder. Genom transformeringar mellan medierna 

urskiljer, preciserar och förändrar de studerande innebörd i ämnesuttryck 

med olika medier och modaler i sin förståelseprocess av texterna (objekten). 

De reflekterar över innebörder och prövar innebörderna i visualiseringen då 

de bearbetar textinnehållet. Processerna erbjuder reflektionsmöjligheter, 

formande av nya uttryck i nya språk (medier och modaler) samt prövning av 

innebörder och uttryck i relation till utvecklingen av studentens unika 

förståelse av kunskapsobjektet. De studerandes visualiseringar utgör därmed 

ett potentiellt stöd i samspelet mellan språkanvändning och förståelse av 

objektet (textinnehållet). Det kan innebära att de studerande stimuleras till 

ett djupinriktat förhållningssätt och att de undviker memorering, 

textreproduktion och ett ytligt förhållningssätt till kunskapsbildning.  

 

Fas 2: De studerande presenterar sin visualisering. Varje författare inleder i 

det virtuella rummet med att förklara bakomliggande tankar och innehåll i 

sin visualisering. Under visualiseringen kan författaren reflektera och 

kommunicera innebörder och förståelser av kunskapsinnehållet, men nu 



FoU vid MAM, Vol 3, Nr 1.  

 

13 

 

med ljud, talspråk och som berättarröst. Därmed finns det möjlighet att 

använda fler modalresurser (betoning, volym, etc.) för att forma, identifiera, 

specificera och förändra innebörder av ämnesuttryck, samt pröva dessa 

under presentationen. Detta kan i sin tur öka potentialen för en fördjupad 

förståelse av kunskapsobjektet och dessutom stimulera till ett djupinriktat 

förhållningssätt till kunskapsbildning.  

 

Fas 3: Efter varje presentation inbjuder författaren hela gruppen att delta i 

diskussioner om innehållet i de vetenskapliga texterna, allt relaterat till den 

aktuella visualiseringen. Genom att undervisningsdesignen förutsätter en 

liten grupp deltagare kan alla komma till tals i diskussionerna. Alla 

deltagare kan, med stöd i både egna och andras tolkningar, identifiera, 

specificera och förändra tillämpning och prövande av nya, avsedda eller 

tillfälliga innebörder. Processen innehåller en potential att bidra till 

förståelse av kunskapsobjektet och ett utvecklat förhållningssätt till 

kunskapsbildning.  

 

Fas 4: Examinationsuppgiften är att de studerande ska konstruera 

multimodala produktioner som täcker kursens lärandemål. Produktionerna 

består av flera olika medier- och modalresurser, dvs. den måste omfatta mer 

än ett medium. I arbetet med examinationsuppgift och vid konstruktion av 

en multimodal produktion reflekterar de studerande över sin egen förståelse 

av kunskapsobjektet. De reflekterar även över andras förståelse såsom den 

framstår ur vad som kommunicerats i diskussionerna. Dessa reflektioner 

över kunskapsobjektet sätts samman för att kommuniceras i en multimodal 

produktion. Därigenom får de studerande ytterligare ett tillfälle att 

identifiera, urskilja, specificera och förändra innebörder av ämnesuttryck. 

Arbetet ökar möjligheten till fördjupad förståelse av kunskapsobjektet. En 

ökad möjlighet finns därmed till ett djupinriktat förhållningssätt till 

kunskapsbildning och reducerad risk för textreproduktion. 
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Fas 5: Efter inlämning av examinationsproduktionerna följer individuella 

samtal mellan student och examinator. Tanken är främst att öka 

examinatorns förståelse för produktionen och därmed öka rättssäkerheten 

vid bedömning av den. Samtalen ger studenten tillfälle att reflektera över 

innehåll och process i den egna produktionen. Under denna fas får parterna 

tillfälle att muntligt reflektera både över den mulitmodala produktionen och 

över förståelsen av kunskapsobjektet. I diskussionerna om produktionen 

finns en potential för den studerande att reflektera över ämnesuttryck och 

dess innebörder för att fördjupa kunskapsbildningen.  

Undervisningsdesign 2 

Undervisningen i denna design avser i jämförelse med tidigare design ett 

större antal distans- och campusstudenter. Innehållet handlar om pedagogik 

på grundläggande nivå. Kommunikationen med distansstudenter sker 

huvudsakligen via virtuella rum i ett konferensdatorprogam (Adobe Connect 

Pro) samt via en lärplattform (It´s Learning) där all information gällande 

kursen placeras. Även campusstudenterna har tillgång till lärplattformen och 

de virtuella kommunikationsrummen, men den huvudsakliga 

undervisningen för campusgruppen sker på högskolan. Kursen innehåller i 

genomsnitt två möten per vecka med alla deltagare. Grupperna har separata 

samlingar i respektive distans- och campusgrupper. Mötena består av 

seminarier, så kallade reflektionsmöten. Vid dessa presenterar de studerande 

sina visualiseringar. Med stöd av Figur 3 beskriver och tolkar jag tre faser 

som ger de studerande utökade möjligheter att använda multimodala 

kommunikations- och reflektionsresurser.  
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Fas 1: Lärobokstexter handlar om pedagogik och kommunikation i 

informationssamhället. Studenterna bearbetar texterna individuellt och 

konstruerar tre visualiseringar som relaterar till kursens kunskapsobjekt. 

Studenterna analyserar, tolkar och reflekterar över texterna samt 

transformerar textinnehållet till valfria medier och multimodala resurser.  

Vid konstruktion av visualiseringar från textmedium till andra medier 

använder de studerande multimodala resurser för att forma innebörder i sin 

förståelse av kunskapsobjekten (textinnehållet). De kan urskilja, precisera 

och förändra innebörder i ämnesuttryck med olika medier och modaler i sin 

förståelseprocess av texterna (objekten). De reflekterar över innebörder, 

prövar visualiseringar och bearbetar textinnehållet. Processerna erbjuder de 

studerande reflektionsmöjligheter, formande av nya uttryck i nya medier 

och modaler samt prövning av innebörder och uttryck i relation till 

utvecklingen av förståelse av objektet. Studenternas egenhändigt 

konstruerade visualiseringar utgör ett potentiellt stöd i samspelet mellan 
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språkanvändning och förståelse av objektet (textinnehållet). De studerande 

stimuleras till ett djupinriktat förhållningssätt och de undviker därmed 

textreproduktion och ett ytligt förhållningssätt till kunskapsbildande.  

 

Fas 2: De studerande väljer ut en av sina tre visualiseringar som de 

presenterar inför gruppen. Distansgruppen använder ett virtuellt rum och 

campusgruppen en undervisningslokal utrustad med dator och 

storbildsvisning. Varje student disponerar 10 minuter för att presentera sin 

visualisering. Vid presentationen erbjuds ytterligare möjlighet att reflektera 

och kommunicera innebörder och förståelser av kunskapsinnehållet, men nu 

med talspråk och berättarröst. Därmed finns det möjlighet att använda 

modalresurser såsom betoning, volym, etc. På så sätt formar, identifierar, 

specificerar och förändrar studenten innebörder av ämnesuttryck som de 

prövar presentationens förståelseprocess. Arbetet kan i sin tur öka 

potentialen till fördjupad förståelse av kunskapsobjektet. Dessutom 

stimuleras arbetssättet till ett djupinriktat förhållningssätt till 

kunskapsbildning.  

 

Fas 3: Examinationen utgörs av en individuell rapport bestående av tre 

visualiseringar kompletterade med löpande text. Presentationen ska visa hur 

och i vilken omfattning studenten nått kursens lärandemål. Mängden 

löpande text i rapporten är begränsad. Studenterna ska skriva texten i nära 

relation till visualiseringarna. I arbetet med examinationsuppgift och 

konstruktion av visualiseringar har de studerande möjlighet att reflektera 

över sin egen förståelse av kunskapsobjektet. De har tillfälle att identifiera, 

urskilja, specificera och förändra innebörder av ämnesuttryck med hjälp av 

multimodala resurser. Detta förfarande ökar möjligheten till fördjupad 

förståelse av kunskapsobjektet. Examinationsrapporten ska också innehålla 

text där de studerande använder visualiseringarna som stöd för 

textproduktionen. I denna uppmaning finns tanken att de studerande ska 

finna nya innebörder med hjälp av reflektion kring visualiseringarna. Trots 
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risken för textreproduktion ger arbetssättet en möjlighet till djupinriktat 

förhållningssätt till kunskapsbildning vid konstruktion av visualiseringarna.  

Sammanfattning  

Undersökningen av olika undervisningsdesigner visar att en lösning kan 

stimulera studerande till fördjupad kunskapsbildning. Detta resultat tar stöd 

i de tolkningar som genomförts med ett utökat språkbegrepp och en 

intentional-expressiv ansats. Tolkningarna av undervisningsdesignerna med 

varierande multimodala kommunikations- och reflektionsresurser visar att 

de studerande kan använda och pröva innebörder vid utvecklingen av sin 

egen förståelse av ett givet kunskapsobjekt.  

Genom att utforma undervisningsfaser och examinationer får de 

studerande möjlighet att omformulera och pröva varierande innebörder av 

ämnesuttryck för det aktuella kursinnehållet. Deras förståelse av 

kunskapsobjektet förändras, fördjupas och utvecklas. I arbetet med 

undervisningsdesignerna får de studerande möjlighet att komplettera texter 

med bild, ljud och tillhörande modalresurser. Det innebär att det finns en 

mängd olika sätt att uttrycka förståelse av kunskapsobjektet. Genom arbetet 

får studenterna möjlighet att kommunicera sin förståelse av lärandemålen.  

Förutom att utökade medie- och modalresurser ger möjlighet till 

fördjupad förståelse kan de studerande också på ett varierat sätt 

kommunicera sin förståelse av kursinnehåll vid examinationer. 

Inom de beskrivna undervisningsdesignerna stimuleras de studerande att 

omformulera sin förståelse av kunskapsobjektet med hjälp av varierande 

multimodala resurser. Studenterna konstruerar och prövar nya innebörder av 

uttrycken i andra medier och modaler. Därmed når de en djup 

förståelseprocess och undviker språklig reproduktion. Därför finns det också 

en potential i dessa undervisningsdesigner att stävja reproduktion och främja 

ett djupinriktat förhållningssätt till kunskapsbildning, en nog så angelägen 

målsättning.  
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Game-based learning och högre 
utbildning  

Jennifer Petersson  

Informationsteknologins utveckling innebär att den delade erfarenheten 

mellan generationerna är stor (Nygren & Larsson 2010). Om akademin 

undviker att integrera nya teknologier upphör lärande och undervisning i en 

värld med studenter som söker sig bort från den högre utbildningen (Collins 

& Halverson 2010; Williams, Karousou & Mackness 2011). Motiverande 

lärandesituationer och metoder är viktiga för studenterna. En möjlig 

approach är att introducera digitala spel i utbildningen (Prensky 2001a) för 

att skapa en inlärningskultur som korrelerar med den nya generationens 

miljöer och förväntningar. Genom Game-based learning (GBL) kan spelens 

potential för lärande utnyttjas samtidigt som nya undervisningsmetoder kan 

växa fram i akademin. Min text handlar om möjligheterna hos GBL inom 

högre utbildning vilket är ett alternativ till mer traditionella 

undervisningsmetoder.  

Digital teknik och lärande 

Problemet med att fånga studenternas uppmärksamhet är akut. Skolor likväl 

som arbetsplatser har individer som är uppvuxna i en värld med spel, 

mobiler och Internet som en del av det vardagliga livet. Det finns en vana att 

göra flera saker samtidigt och i en sådan miljö kan föreläsningar, manualer, 

arbetsböcker eller videos förlora målgruppen. Det finns ett behov att öppna 

upp för nya, alternativa metoder inom den högre utbildningen då den 

moderna människan har en utvecklad simultankapacitet, förmåga och/eller 

vana att dela uppmärksamheten på olika aktiviteter, exempelvis föra 

ämnesanteckningar, skriva på Facebook och söka information online under 
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en föreläsning (Trybus 2012). Rankin (2012) menar att vi står inför stora 

problem och att det är vårt jobb att lära studenterna att lösa problemen. Det 

blir fel om vi tror att läromedlen är tillräckliga medel för att lösa problemen. 

Så vad kan vi göra för att behålla, fånga och stärka studenternas 

uppmärksamhet? Det används ofta både teknologi och applikationer i 

undervisningen men det måste finnas andra sätt att hantera studentens 

uppmärksamhet. Enbart användning av modern teknologi motiverar 

knappast dagens studenter som levt sina liv mitt i teknologin. Vi bör därför 

skapa lärandesituationer och metoder som engagerar studenterna. En möjlig 

approach är att introducera digitala spel i utbildningen (Prensky 2001b).  

Jag är själv en mycket van spelare och tillika undervisare på högskolan. 

Jag kan se många möjligheter för lärande genom användning av digitala 

spel. Min erfarenhet av spel i kombination med min erfarenhet av att 

undervisa inom högre utbildning väckte mitt intresse för Game-Based 

learning (GBL). GBL kan innefatta analoga likväl som digitala spel men i 

denna text innebär spel enbart digitala spel. Till fördelarna med GBL hör att 

spel består av mikrovärldar som simulerar verkligheten samtidigt som steget 

mellan simulation och verklighet är litet. Ett väldesignat digitalt spel, om 

läraren använder det i undervisningssyfte, kan även undanröja distraktioner 

och engagera studenterna på ett sätt som få andra erbjudanden, metoder eller 

artefakter kan. Den digitala generationen är vana vid att använda digitala 

spel, mobiler och applikationer. Genom att införa digitala spel i 

undervisningen kan således en ny inlärningskultur växa fram, vilken 

korresponderar med studentens naturliga miljö och intressen; de erbjuder 

interaktion, interaktivitet, problemlösning, berättande, historik och annat 

som tillfredsställer användarens behov; involvering, struktur, motivation och 

kreativitet. 

Det finns goda möjligheter att främja kunskapsskapande genom GBL och 

det finns en stor potential hos spel som kan utnyttjas i undervisningen. Det 

finns dock en tendens att vid en första anblick betrakta spelande som något 

barn och ungdomar roar sig med på fritiden. Men det finns andra aspekter 

hos spel som gör dem relevanta och fördelaktiga för lärande. Spelen 
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innehåller ett eller flera fokuserade mål, väldefinierade regler, utmanande 

och tydliga uppgifter, anknytning och rätten att göra fel utan negativa 

konsekvenser. Ytterligare en nyckelfaktor är att spel erbjuder direkt 

återkoppling eller ”online feedback” vilket guidar studenter i att utföra 

uppgifter, fokusera aktiviteter och fatta beslut (Laurillard 1996; Rieber 

1996). Vidare påverkar spel troligen övertygelse och attityder hos användare 

i högre grad än äldre media då immersion, interaktivitet och naturtrogenhet 

är viktiga komponenter (Linderoth 2004). Spel är också roliga, engagerande 

och motiverande! Spel är effektiva hjälpmedel på grund av vad de 

representerar och vad användarna gör när de spelar (Van Eck 2006). Jag vill 

med texten diskutera om game-based learning är  ett alternativ för 

undervisning, hur påverkar spel lärande och utveckling.  

Hur man formger en spelmiljö 

Det är roligt att spela då man får kontakt med olika berättelser, världar och 

karaktärer. Spelens erbjudanden är intressanta, engagerande och fantasirika. 

Användaren fördjupar sig i spelets berättelse eller storyline samtidigt med 

att andra deltagare upplever liknande saker. Den digitala världen uppenbarar 

sig alternativt presenteras på ett attraktivt och lättillgängligt sätt. I spelens 

värld finns det regler och strategier som man måste tillämpa för att nå 

framgång. Det innebär att användaren måste lära sig regler och rutiner. 

Sådan kunskap måste användaren lära sig genom att testa sig fram, räkna ut 

vilka regler som gäller eller vilken strategi som fungerar. Genom att själv få 

möjlighet att komma fram till vad som gäller i ett visst spel engagerar 

användaren sig i berättelsen, i spelade karaktärer och i att lära sig om sig 

själv och om andra. Användaren måste lära sig vilka regler som gäller på 

egen hand för att spelet och andra spelare ska kunna fortsätta. Detta 

fenomen kräver engagemang i aktiviteten och ansvarstagande för mot- och 

medspelarna. När individen engagerar sig i något kan vi också förmoda att 

denna fokuserar på ny information. Visst vore det ypperligt om vi kunde 

engagera studenterna på ett så relativt enkelt sätt. Med erfarenheter som 
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lärare och spelare i undervisnings- och spelmiljöer anser jag att GBL kan 

vara ett möjligt sätt för att lyckas med just detta!  

Idag finns en mängd teknologiska spelmiljöer, hjälpmedel och system. Vi 

använder i allt större omfattning någon form av teknologi vid interaktion 

och kommunikation. Dagens unga generation ser innovationerna som en 

naturlig del av vardagen. Det har under det senaste decenniet skett en 

exponentiell ökning i användningen av teknologier för digital interaktion 

och kommunikation. Datorer, mobila enheter, digitala spel och sociala 

nätverkssidor påverkar hur vi resonerar kring utbildning och lärande. Nya 

teknologier skapar möjligheter för lärande då de utmanar den "traditionella" 

formen av högre utbildning (Collins & Halverson 2010). Utvecklingen av 

digital teknik, kontinuerlig mobil uppkoppling, surfplattor och digitala 

texter har förändrat vår relation till information. Det gör att metoder för 

undervisning och inlärning måste förändras, från klassrummen till lärande 

på plats i (virtuella) verkligheter (Rankin 2012). Vidare innebär 

informationsteknologins utveckling att vår erfarenhet av media är större än 

tidigare. De som vuxit upp under en tid med Internet, mobiler och digitala 

spel har en annan syn på teknologin än de som tillbringat största delen av 

sitt liv utan digital teknik. Frågan är hur detta förhållande påverkar den 

högre utbildningens utbud då representanter för den "digitala" generationen 

sitter i klassrummet. Enligt Williams, Karousou och Mackness (2011) kan 

spänningen mellan gamla och unga användare innebära att - om inte 

lärosäten kan integrera nya teknologier på ett framgångsrikt sätt 

identifieringen mellan lärande och undervisning - kan upplösas i en värld 

där studenten söker efter andra miljöer, relationer och verksamheter. 

Många studerar på högskolor och universitet och man kan ifrågasätta om 

traditionella undervisningsmetoder fungerar annorlunda för en digital 

generation jämfört med irl-generationen. Skillnaden går djupt, då en 

användare med tio tusen timmars erfarenhet av att spela dataspel 

förmodligen tänker på ett annat sätt än den som är nybörjare i spelet. De 

som undervisar kan med fördel skapa presentationer med arbetsuppgifter där 

studenterna får/måste jobba snabbt, med parallella uppgifter, och i 
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slumpmässig ordning. Det är skillnad på hur studenter skaffar information 

och hur den högre utbildningen tillhandahåller den. En tidigare era där 

studenter lyssnar till en föreläsare som berättar något närmar sig sitt slut 

(Prensky 2004) även om det finns förespråkare (Friesen 2011) som hävdar 

att föreläsningar är en oslagbar metod. Idag lever människor uppkopplade, 

de delar kunskap med andra människor på sociala nätverk och på fritiden. 

Det har uppstått ett avstånd mellan studenternas vardagsliv och vad de gör i 

skolan.  

Undervisningsdesign och spel 

Används GBL på ett väl genomtänkt sätt finns flera fördelar. Exempelvis är 

spelandet kostnadseffektivt och medför låg risk. Men vad som är viktigare 

är att det finns signifikanta fördelar vad gäller lärande. Studenterna kan 

rekonstruera ett precist set av omständigheter flera gånger och undersöka 

konsekvenserna av olika handlingar. Väldesignade spel tillåter också 

lärandeupplevelser som är omöjliga i verkligheten - som att exempelvis 

designa en delfin för att se hur kroppsstorlek och fenors position påverkar 

hur långt den kan simma. Vidare erbjuder GBL möjligheten att göra 

standardiserade bedömningar som tillåter jämförelse mellan student och 

student. Samtidigt är spelen mycket engagerande. Det gör det möjligt att 

erbjuda individuell takt på lärande, direkt feedback på studenters misstag, 

applicering av studentens lärande på genuina miljöer. Dessutom är 

spelaren/studenten aktivt involverad. Digitala spel har också kännetecken 

som gör dem lämpliga för användning i lärandeprocesser. Med hjälp av 

spelen förbättrar studenten särskilda färdigheter och förmågor, exempelvis 

om spelen erbjuder runtime feedback samt låter lärandeflow dynamiskt 

anpassas (Burgos, Tattersall & Koper 2007). Givetvis är det upp till aktuell 

lärare att välja ett spel som korrelerar med det studenterna ska lära sig så att 

det blir en matchning mellan spel och kursmål. Vill vi att studenterna ska 

lära sig att intervjua är det lämpligt att använda sig av spel inom genren 

aktion/detektivspel som exempelvis i spelet L.A. Noir. I spelet som nu blir 

en lärplattform utvecklar sig storyn av bl a. spelarens förmåga att intervjua. 
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Det finns en mängd olika genrer samt spel inom dessa som gör att det kan 

vara svårt att välja "rätt" spel. Men mångfalden innebär också att det finns 

möjligheter att träna olika förmågor. Beroende på vilken förmåga som 

studenten avses lära sig bör också spel väljas utifrån detta faktum. Olika 

spel erbjuder olika typer av lärande.  

Spel må vara roliga och engagerande men det finns en risk att studenten 

tappar fokus på vad som ska läras. Själva engagemanget i spelet och det 

som är roligt kommer i fokus istället för aktuella kursmål eller förmågor. 

Vidare kan jag se en risk att "fel" studenten lär fel sak. Det är alltså viktigt 

att läraren väljer rätt spel och rätt uppgift. Om ett spel är dåligt designat eller 

spelmekaniken inte fungerar optimalt kan användaren fokusera på att lära 

sig hanteringen istället för aktuell förmåga, exempelvis att genomföra en 

intervju. Genom att välja ett väldesignat, väl fungerande spel som har 

engagerande och motiverande faktorer samt att spelet korrelerar med 

aktuella kursmål bör det finnas möjlighet att skapa en undervisningsdesign 

för lärande genom GBL.  

Spel och generella förmågor  

Man kan anlägga många aspekter på lärande när individen engagerar sig i 

ett spel. Faktum är att moderna spel erbjuder lärandemöjligheter nära nog 

varje sekund. På ytan lär sig studenten att göra praktiska saker som att flyga 

plan, köra bilar, leda temaparker och föra krig. Men på ett djupare plan lär 

de sig enligt Prensky (2003) ta in information från många källor, fatta 

snabba beslut, utläsa spelets regler genom att ta initiativ snarare än att bli 

tillsagda, skapa strategier för att överkomma hinder, förstå komplexa system 

genom experimenterande och samarbeta med andra. Spelarna lär sig med 

andra ord inte bara att göra saker, de lär sig också förmågor vilka ofta tränas 

inom den högre utbildningen, till exempel vara källkritisk, fatta beslut, 

hantera olika system och använda metoder. Dessa förmågor är inget som vi 

medvetet tränar när vi spelar, men utmaningarna finns där och de påverkar 

hur användaren agerar i ett spel. Genom att testa sig fram i en ny situation 

lär vi oss följa den rätta vägen, vi lär oss vilka regler som gäller för den 
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aktuella situationen och vi fattar snabba beslut för att nå önskat resultat. 

Sådana praktiska förmågor och teoretisk kunskap lever vidare hos spelaren. 

De kommer till användning i nästa spel, och det kan handla om något så 

enkelt som att avgöra vilken knapp som gör vad på handkontrollen. Det kan 

också handla om något så komplicerat som att avgöra vilken strategi som 

kan vara bäst i en given spelsituation.  

Genom eget intresse och engagemanget i spelet har jag som användare 

lärt mig vilka regler som gäller, vilken information som är viktig och hur jag 

ska lösa situationer. Detta är inte kunskap som jag glömmer mellan de olika 

spelen, den är på djupet inlärd och internaliserad. Jag applicerar den 

automatiskt i andra spel och på andra plattformar. Jag har erhållit fördjupad 

kunskap om olika aspekter vilka jag även har nytta av i andra kontexter, då 

genom att jag engagerar mig i ett spel samtidigt som jag har roligt!  

Främst är det två egenskaper jag vill lyfta fram med spel i 

undervisningen. Jag menar att de är karaktäristiska för just spel och som kan 

vara produktiva om man matchar dem med traditionella 

undervisningsmetoder. Det jag vill diskutera är kontrollerade mikrovärldar 

och simulation kopplat till verklighet. Inom dessa områden återfinns även 

aspekter som är av vikt för kunskapsskapande. Samtidigt menar jag att just 

dessa områden relaterar till den unga generationen.  

Mikrovärldar och experimenterande 

De mikrovärldar som finns i spel kan simulera olika tillstånd i verkliga livet 

på ett kontrollerat sätt. De kan även erbjuda manipularion av olika faktorer 

och tillstånd, att man testar olika lösningar och att man bygger olika 

scenarier. Det finns ett tillstånd som innebär att användaren kan testa sig 

fram för att se vilka konsekvenser olika handlingar har på kort- eller lång 

sikt. Skyrim (2011) exemplifierar en handling som utifran vad som sker i 

början av spelet kan ge konsekvenser långt senare i berättelsen. Användaren 

kan även studera, testa och förstå vilken strategi som fungerar bäst i en 

särskild situation. I exempelvis X-COM (2012) måste spelaren tillämpa rätt 

strategi för att spelet ska gå vidare. Ytterliga ett exempel är Animal Crossing 
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(2008) där användaren måste planera vilken tid bönderna ska odla olika 

grödor. Spel erbjuder med andra ord en kontrollerad mikrovärld där 

användaren kan experimentera inom gränserna för spelets handling och 

övrig karaktäristik. Genom att testa sig fram i en verklighetsliknande värld 

kan användaren lära sig vilka regler som gäller och vilka resultat olika 

handlingar ger. Framgång i ett spel handlar om känslan och bekräftelsen av 

att lära. Användarnas aktiva engagemang innebär att de upplever nöjet med 

att greppa och förstå ett nytt system. Men motivation och engagemang 

måste finnas där för att individen ska lära. Det handlar om att jobba fram 

förmågor, processer och kunskap som spelaren behöver för att kunna svara 

under press i olika situationer. Man kan likna undervisning via (GBL) vid en 

cyklisk process där spelaren undersöker (gör något); reflekterar över 

handlingen och utifrån denna formar ett uttryck för en betydelse (Olsson 

2013). Sedan undersöker spelaren världen på nytt med avsikt att testa den 

ursprungliga betydelsen vilken slutligen accepteras eller omvärderas. Gee 

(2003) menar att målet är att genom experimenterande välja rätta 

handlingar; göra kloka val och uppleva konsekvenserna av valen.  

Min personliga erfarenhet av spelande visar att den av speldesignen 

och/eller användaren kontrollerade mikrovärlden ger bra förutsättningar för 

att på ett mer personligt sätt skapa förståelse och kunskap om olika 

kunskapsområden. Den strategi som jag har lärt mig i ett spel, generellt sett, 

även kan tillämpas i ett annat spel förutsatt att spelidéerna liknar varandra.  

För att täcka den formella utbildningens behov har man försökt att 

utveckla lärandemiljöer som stöttar problemlösning i komplexa, 

verklighetsliknande situationer (Suomala 1999). Spel tillhandahåller ett sätt 

att presentera möjligheter för studenterna att sätta personliga mål, aktivt 

hantera och samla in information samt övervaka och utvärdera olika 

problemlösningsprocesser. De olika mikrovärldar som spelen erbjuder 

innebär att det finns en stor mängd olika kontexter-miljöer-situationer som 

lärare kan använda för att illustrera-visualisera-konkretisera inom den 

formella undervisningens ram.  
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Kiili (2004) menar att studenten kan i spelet reflektivt undersöka 

fenomen, testa hypoteser och konstruera objekt. Det ämne som ”spelaren” 

studerar kan användaren senare direkt applicera på och tillämpa i en aktuell 

kontext. Spel inkluderar även kännetecken på problemlösning. Sådana 

färdigheter kan man koppla till en strävan mot ett mål i ett långsiktigt 

perspektiv, utmaningen kan bestå av okänd utkomst, multipla vägar mot ett 

mål, konstruktion av nya problem och/eller kontexter samt samarbete med 

flera spelare (Ebner & Holzinger 2005). Kombination av möjligheter inom 

spelets ram innebär en chans för studenten att testa sig fram genom att 

applicera aktuell information på ett relevant exempel. Själva karaktären på 

de utmaningar som utgör problemet varierar. Generellt sett kan ett problem 

bestå i vad som helst, men alltid något som begränsar användarens framsteg 

i spelvärlden. Parallellt med att studenten testar olika lösningar ökar också 

dennas färdighetsnivå vilket gör att studenten kan få både hur-kontroll över 

spelet och vad-förståelse för ämnet.  

Inom spelets kontrollerade mikrovärld kan studenten vidare 

experimentera utan rädsla för verklighetens negativa konsekvenser. Det 

innebär en möjlighet att testa handlingar, lösningar och hypoteser för att se 

vilket som ger önskat resultat. Genom att studenten själv får lära vilka regler 

som gäller finns det en chans till ökad förståelse för bakomliggande regler, 

faktorer och principer. Det står inte i en bok vad som ska göras utan 

användaren måste själv räkna ut svar, lösningar och beteenden. Denna 

process bör leda till en förståelse för varför, spelaren-jaget gör på ett visst 

sätt, inte bara hur man rent instrumentellt trycker på rätt knapp. Det är 

viktigt att förstå varför eller syftet med att försöka nå lärande på en djup 

nivå. Svar på hur-frågan säger på vilket sätt, med vilken metod, något ska 

göras. Men svar på varför-frågan skapar förståelse för hur man kan tillämpa 

olika principer i olika kontexter med olika resultat. Spelaren når framgång 

bara genom att utveckla kunskap om de bakomliggande principerna för val, 

problemlösning eller beslut (Svensson 2013). 

Genom GBL lär sig användaren rena faktakunskaper men också svaren på 

viktiga, underliggande hur- och varför-frågor. Sådan förståelse för djupt 
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liggande abstrakta principer förbereder individen till att prestera effektivt 

även i nya, oväntade situationer (Trybus 2012). Genom att använda digitala 

spel kan studenten utföra många och olika kunskapsprestationer. Studenten 

kan applicera kunskap i en virtuell värld där lärandeprocessen stöttas, 

underlättas och skapas. Användaren uppmuntras att kombinera kunskap från 

olika områden, välja en lösning eller ta ett beslut vid en särskild tidpunkt. 

Användaren kan testa hur slutet av ett spel växlar baserat på spelarens 

beslut, val och handlingar. Användarna uppmuntras kontakta andra 

medlemmar för att diskutera och förhandla efterföljande steg i spelet. 

Sådana konversationer-planeringsmöten-konferenser förbättrar spelarnas 

sociala förmåga, menar Pivec, Dziabenko och Schinnerl (2003). Spel låter 

även studenten undersöka beslutsutrymmet för en viss fråga; "Om jag gör så 

här?” och ”Vad händer i den här situationen?" (Herz 2004). Spel låter 

studenten verka i en kontext där innehåll och förmågor tränas i en vänlig 

miljö. Studenten kan testa olika handlingsalternativ, begå misstag och få 

fördjupad kunskap. Spelen erbjuder en miljö som är svår att skapa med hjälp 

av böcker, tavlor eller föreläsningar. Den avgörande skillnaden är att 

spelens mikrovärld erbjuder verklighetsliknande kontexter, social 

interaktion och en möjlighet att använda-tillämpa-testa information 

omedelbart.  

Simulering och verklighet 

Spel är effektiva i undervisningen dels för att lärandet tar plats inom en 

meningsfull kontext, dels för att det studenten lär är direkt relaterat till 

miljön inom vilken denna lär och demonstrerar sitt lärande. Spel, spelande 

och lärande är med andra ord relevan, applicerbart och praktiskt. Lärande 

som sker i en meningsfull och relevant spelkontext är effektivt och fungerar 

som komplement till det lärande som sker vid formell utbildning (Van Eck 

2006). Spel kan även hjälpa studenterna att förstå genom att visualisera 

information. Enligt Olsson (2013) kan studenter stimuleras till att 

omformulera sin förståelse med hjälp av multimodala resurser, dvs. 

kombinationer av bild, färg, rörelse och ljud. Då konstruerar och provar de 



FoU vid MAM, Vol 3, Nr 1.  

 

31 

 

egna innebörder och förståelser genom andra media än sådana som 

traditionellt erbjuder memorering, minnekunskap och språklig reproduktion.  

Studenterna kan också fördjupa sig i en miljö där de slipper vara rädda för 

verklighetens konsekvenser. Ebnar och Holzinger (2005) samt Mann et al, 

(2002) anser att man kan simulera upplevelser i verkligheten på ett bättre 

sätt i spel än med traditionella undervisningsmedier. Tanken är att spelandet 

skapar en länk mellan simulering och omvärld, det uppstår en relation 

mellan spelhändelser och händelser i omvärlden. Spelupplevelser och 

lärande förstärker varandra (Pivec, Dziabenko & Schinnerl 2003). 

Utvecklingen av en länk mellan simulering och omvärld är en fördel med 

spel. Eftersom spelen efterliknar verkligheten blir steget mellan omvärld 

och spel mindre än steget mellan litteratur och verklighet. Med detta menar 

jag att även om vi använder mycket bra kurslitteratur så hjälper varken 

innehållet och formen studenten att visualisera och applicera kunskap eller 

förmågor. En kontrollerad självutformad spelmiljö kan dock reducera steget 

mellan spel och verklighet då simuleringen liknar verkligheten och erbjuder 

försök och manipulering som följer verklighetstrogna principer. Jag syftar 

på exempelvis social interaktion, kommunikation, och åtskillnad mellan 

informationshantering och beslutsfattande. Spel ger användaren en 

möjlighet att lära, tillämpa relevanta förmågor och kunskap direkt samtidigt 

som spelaren upplever konsekvenserna av det egna agerandet omedelbart.  

Spel engagerar användaren likaväl som att de erbjuder interaktion och 

lärande. Inom GBL benämner man en grupp applikationer som engagerar 

individen i virtuella, men trots allt familjära och relevanta miljöer. 

Applikationerna är motiverande då individen snabbt kan se och förstå 

relationen mellan lärandeupplevelsen och det verkliga livet. Genom en 

direkt upplevelse av konsekvenser av ett val kan studenten omvärdera sin 

handling och skapa förståelse för hur olika variabler hänger samman. Spelen 

ger ett kortare steg mellan delarna i det man studerar. Närheten kan 

visualiseras genom spelet. Likaså kan verklighetstrogna miljöer där man 

applicerar informationen främja en djupare förståelse för bakomliggande 

teorier, principer och kategorier. Spel har även fördelen att användaren får 
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direkt feedback på handlingar och val. Samtidigt liknar miljön studentens 

verklighet och främjar djuplärande.  

Avslutande tankar 

Jag är en van spelare och har ett stort intresse för spel. Detta faktum i 

kombination med min erfarenhet av undervisning inom högre utbildning 

väckte mitt intresse för game-based learning. Det finns många som uttrycker 

åsikten att det är dags att lämna text/bokbaserad undervisning till förmån för 

digital teknik och GBL. Den tillgängliga teknologin, spel, mobila 

applikationer och annat erbjuder ett stort utbud för informellt lärande, 

kanske särskilt om läraren integrerar instrumenten och metoderna för GBL 

med traditionella resurser i den högre utbildningen. Den enskilde lärarens 

val att använda spel i undervisningen handlar dock mindre om att 

studenterna ska roa sig med ett spel än att introducera produktiva kontexter 

eller verktyg för guidning eller scaffolding (Gee 2005). GBL är inte en 

effektiv metod eller ett unikt spel för sig själv. Tänkandet kring en mängd 

olika (spel)applikationer kräver ett passande tillämpningsområde (skolämne, 

problematik, mysterium, uppdrag osv.), det kräver fokus på en rimlig 

problemställning och en passande kontext. Då kan attraktionen hos populära 

och lättillgängliga spel utnyttjas i läroprocessen (Provenzo 1991).  

Det jag menar genom min erfarenhet av spel och undervisning är att GBL 

kan vara ett alternativ som matchar behoven hos dagens generation.  

Akademin måste driva varför-frågor kring utbildningens syfte. 

Regeringen och de nationella systemen behöver svara på hur-frågor om 

passande metoder. Industrin ska söka svar på vilka vad-frågor som leder till 

positiv kunskapsutveckling och genom GBL kan akademin möta den nya 

generationen samtidigt som lärosätena håller fokus på vetenskaplighet. Idag 

befinner sig personer som vuxit upp med spelteknologin i åldersgruppen 18 

till 40 år. De ersätter äldre generationer i hemmet, på arbetsplatser, på 

högskolor och universitet. Låt oss möta den nya generationen och anpassa 

gamla undervisningsmetoder efter hur samhället ser ut idag.  
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IT-kontexter för e-post, auktioner 
och nödsamtal 

Martin G. A. Svensson 

I den här texten gör jag en återblick på tre olika studier som jag genomfört 

de senaste åren. Den första studien beskriver psykologiska faktorer hos en 

mottagare som returnerat emotionellt laddade mejl – en process som kan 

starta ”ilskespiraler”. Den andra studien fokuserar på internetauktioner där 

den upplevda tidsramen för ett beslut utgör en påverkande faktorer för 

ekonomiskt rationella köpbeslut. Den tredje studien fokuserar 

larmoperatörers bedömning av inringares känslouttryck och hjälpbehov vid 

nödsamtal. Även om studierna har genomförts i olika kontexter har de 

gemensamma beröringspunkter, bl a. hur känslor relaterar till bedömning i 

situationer präglade av informationsteknologi (IT). Studierna ligger till grund 

för reflektioner och implikationer inom en annan IT baserad kontext, 

nämligen distansutbildning. 

Problembeskrivning 

Syftet med den här texten är att överbrygga en klyfta mellan det rationella 

och det emotionella, mellan informationsteknologi och vardagsmiljöns 

benämning ”in real life” samt mellan min forskning och din förståelse. 

Förhoppningsvis kommer jag att belysa en del av den komplexitet som 

uppstår vid bedömningar av och i IT-miljöer. Mina tre studier har litet olika 

utgångspunkter, men också gemensamma beröringspunkter. Vid en första 

anblick kan e-post kommunikation, internetauktioner och nödsamtal verka 

vara disparata miljöer och sakna gemensamma nämnare. Men om vi 

betraktar miljöerna närmare illustrerar de karaktäristik som gör dem till 
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lämpliga kandidater för att studera individens känslor i medierad 

kommunikation.  

IT-kommunikation inkluderar idag medium som telefon, e-post, 

elektroniska anslagstavlor och bloggar. Medier kan bestå av elektroniska 

och icke-elektroniska artefakter. I många medier är informationshämtningen 

fokuserad på ett dominerande sinne, t ex. vid e-postkommunikation 

dominerar synintryck, vid telefonsamtal dominerar hörsel medan video är 

multimodalt och involverar flera modaliteter. 

Ofta stöps modala medium i samma form när text, tal och video 

sammanförs, exempelvis Skype i mobiltelefon. ”Traditionella” medium, 

såsom e-post, har dock enligt Derks och Bakker (2010) kommit att 

dominera arbetssituationer trots att användningen av multimodala medium 

sannolikt förbättrar både kommunikationsutfall (Daft & Lengel 1984; Kock 

2004; 2007; Dennis Fuller Valacich 2008) och lärande (Olsson 2013; 

Petersson 2013). Användande av olika medium påverkar både 

kommunikationens innehåll och deltagarnas möjligheter att göra adekvata 

bedömningar och därmed också att fatta vettiga beslut. Modala medium 

påverkar möjligheter till språkliga och framför allt icke-verbala uttryck, 

vilka är centrala för att reducera tvetydigheter och peka ut i vilken riktning 

kommunikationen rör sig.  

Mina IT-kontexter illustrerar en del av en större komplexitet och de 

behandlar psykologiska faktorer så som hur bedömningar påverkas av en 

förutbestämd tidsram för beslutet såväl som hur affekt påverkar bedömning 

och beslut. Slutligen kommer illustrationerna tillsammans med ett teoripaket 

att ligga till grund för en diskussion om implikationer för en annan medierad 

miljö – nämligen distansutbildning. 

Illustrationernas karaktäristik 

Gemensamt för valet av studier är att de avspeglar modalitet, d.v.s. ett sinne 

dominerar kommunikationen. I e-postkommunikationen och 

auktionsverksamheten dominerar synintryck medan vokala uttryck 

dominerar de studerade nödsamtalen. Ingen av de kommunicerande parterna 
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ser dock varandra i situationerna. Detta medför en reducering av icke 

verbala uttryck i förhållande till om parterna genomfört samma typ av 

bedömning när de träffats ansikte mot ansikte i det verkliga livet. Det går 

givetvis att uttrycka icke verbala uttryck genom emoticons i skrift vilket ofta 

sker i e-post då symbolen kolon och högerparentes :) automatiskt 

konverteras till  av programvaran. Kanske är detta förhållande en 

indikation på att icke verbala signaler behövs för att minska friktion i 

kommunikationen mellan människor. Andra skriftkonventioner eller 

förkortningar (initialord) som LOL (laughing out loud) fungerar på liknande 

sätt. Röstmodulering vid nödsamtal (jmf Svensson, 2012; Vidreascu & 

Devallier, 2005; 2006) är ytterligare ett exempel, men de senare är inte 

förkroppsligade på samma sätt som om de uttryckts i sin ”naturliga” miljö. 

Dock saknar internetauktioner i huvudsak möjligheter till sådana icke-

verbala uttryck. Ingen direkt kontakt sker mellan människorna, förutsatt 

förstås att en säljare inte kontaktar en köpare via annat valfritt medium. Ett 

annat undantag är att de bud som placeras signalerar vilket värde som 

budgivarna tillskriver varan. Detta gör att känslor kan påverka bedömning 

och beslut i auktionsmiljön. Den tidspress som budgivare upplever är intimt 

förknippad med hur vi bearbetar information och sannolikt ger tidspressen 

upphov till känslor som kan påverka kvaliteten på beslutsfattandet. 

Jag fokuserar specifikt på negativ affekt; indirekt genom tidspress i 

auktionsstudien och mer direkt i e-poststudien där ”ilskeuttryck” tenderar ge 

upphov till ”ilskespiraler” och i nödsamtalstudien där uttryck av rädsla, 

ledsenhet och ilska samvarierar med upplevt hjälpbehov. Vidare har de tre 

kontexterna beröringspunkter ifråga om inom vilken tidsram 

kommunikation, bedömning och beslut sker. Internetauktionen har ett 

omvänt tidsförlopp, d.v.s. tiden för bedömning och beslut minskar 

successivt allt eftersom auktionen fortlöper. Nödsamtal är också tidskritiska 

till sin natur eftersom en korrekt ställd diagnos påverkar patientens prognos 

för tillfrisknande eller fortsatt sjukdom. I nödsamtal förutsätts att så mycket 

information som möjligt bör hanteras så tidigt som möjligt för att adekvata 

beslut om hjälpinsats skall kunna fattas. Kommunikation via e-post kan 
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också innefatta tidspress om en sändare uttrycker önskemål om ett svar eller 

tid för en deadline. Auktions- och e-postsituationen är arenor för synkron 

och asynkron påverkan, allt beroende på när utväxlingen av information 

sker. Å andra sidan får nödsamtalen betraktas som en verksamhet i ett 

synkront medium.   

Relevant teoribildning  

Mediavalsteori. Att göra en uttömmande genomgång av mediavalsteori är 

orimligt på ett så begränsat utrymme, men för den intresserade läsaren finns 

det flera recensioner i ämnet (Carlson & Zmud 1999; Fulk & Boyd 1991; 

Kock 2004; Te'eni 2001). Generellt hävdar anhängare av mediavalsteori att 

det finns ett orsakssamband mellan aktörer, som rationellt och avsiktligt 

väljer media, egenskaper hos teknik och särskilda uppgifter. Det vill säga, 

när man skall lösa uppgifter som syftar till att informera eller reducera 

osäkerhet i frågan om beskrivningar av sakförhållanden kan man med 

framgång välja ett mindre ”rikt” medium som e-postkommunikation. I 

situationer som innebär förhandling, där tvetydighet och mångtydighet är 

vanligt förekommande element, bör man använda ett ”rikare” medium” 

ifråga om icke-verbala uttryck (Daft & Lengel 1984). Likaså hävdar Kock 

(2004) att ett mediums ”naturlighet” påverkas av möjligheter till synkron 

kommunikation, mimik, kroppsspråk och talspråk. Låg naturlighet innebär 

en ökad kognitiv ansträngning för mottagaren men Kock (2007) hävdar 

också att individer kan kompensera bristande kommunikation eftersom 

lärande uppstår i interaktionen (DeLuca, Gasson & Kock 2006) vilket gör 

att de kommunicerande parterna kan kompensera för ett medium med låg 

grad av naturlighet.  

Teoriredovisningens underliggande argument är att känslor har 

signalvärde, både vad gäller självupplevelse, exempelvis ”jag känner mig 

glad för att ha lyckats med min tentamen”, och som uttryck för känslor, 

exempelvis ”den där personen är ledsen eftersom han/hon tappat 

bilnycklarna”. Men känslouttryck filtreras av ”systemet” beroende på hur 

genomsläppligt mediumet är. 
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Traditionell mediavalsteori kan vara missvisande i förhållande till hur 

kommunikation sker i dagens samhälle. Medium som var nya när 

mediavalsteorin såg dagens ljus har utvecklats till en mångfald av media 

som används för organisatorisk och interpersonell kommunikation. Trenden 

går mot att medium används i ofta samordnande sekvenser för att lösa 

arbetsuppgifter (Watson-Manheim & Belanger 2007; Stephens 2007; 

Dennis, Fuller & Valachich 2008) samt mot multimodala former vilket 

sannolikt också påverkar möjligheterna till att friktionsfritt få fram sitt 

budskap. Inte minst syns detta förhållande eftersom det verkar finnas en 

ökad efterfrågan på interaktiva moment i distansutbildningar. Dock så 

jämför jag olika typer av modala medium snarare än fokuserar på i vilken 

sekvens de skulle kunna användas för att förmedla ett budskap på effektivast 

möjliga sätt. Därmed är också traditionell mediavalsteori fortfarande 

gångbar som teoretiskt verktyg. Med anledning mediavalsteorin hävdar att 

icke-verbala uttryck filtreras så behövs också affekter definieras och 

positioneras i förhållande till de studerade online-kontexterna. 

Affekt i onlinemiljöer. Affekt är ett paraplybegrepp för en rad processer. 

Känslor har signalvärde och uppstår som en följd av avbrott i pågående 

händelser (Frijda 1986). Känslor uppkommer inte bara i interpersonella 

möten utan också som en reaktion på studieuppgifter och interaktion med 

teknologi i lärande situationer (Wosnitza & Volet 2005). Detta medför 

också att ett avvikande bud i en auktion på internet kan ge upphov till en 

känsla av t ex. förvåning eller frustration trots att det i egentlig mening 

saknas kommunikation mellan parterna under auktionen. Kopplingen mellan 

känslor och lärande i onlinemiljöer har på senare tid bl a. visat att negativa 

emotioner såsom ilska, frustration, förvirring, tristess och isolering 

tillsammans med positiva emotioner såsom engagemang och tävlingslust 

både begränsat och underlättat lärande för onlinestudenter (Conrad 2002; 

Järvenoja & Järvelä 2005; O’Regan 2003). Vidare visar Berenson, Boyles 

och Weaver (2008) att emotionell intelligens starkt förutsäger studenternas 

genomsnittsbetyg. Ofta har forskningen på affekt haft generaliserande drag 

utan att riktigt adressera på vilket sätt specifika känslor påverkar specifika 
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uppgifter. Detta är problematiskt eftersom effekten av känslor på tanken är 

relativt diversifierad. Jag belyser känslor som fenomen för att sedan 

redogöra för skillnader mellan olika negativa känslor. 

Tre typiska egenskaper av affekt hjälper till att differentiera olika 

affektiva tillstånd; intensitet, varaktighet och synkronisering (Scherer 2000). 

Intensitet refererar till hur starkt en känsla upplevs eller uttrycks. Olika 

typer av affekt så som humör och sentiment har ofta en lägre grad av 

intensitet än t ex. emotioner. Varaktigheten hos humör och sentiment är 

också oftast mer utdraget i tiden än emotioner. Synkroniseringsaspekten 

omfattar i vilken utsträckning den känslomässiga upplevelsen tar över och 

verkar till grund för att synkronisera andra kroppsliga processer som t ex. 

kognitiva processer och motoriska uttryck. Till skillnad från humör och 

sentiment, är emotioner kortvariga intensiva episoder som har stor påverkan 

på individen. Men emotioner förändras också, de avklingar eller omvandlas 

till andra affektiva fenomen. Eftersom medierad kommunikation kan 

reducera icke-verbala uttryck är det motiverat att välja ett starkt fenomen 

som ilska, rädsla och sorg snarare än ett lågmält fenomen som irritation, 

spännning och dysterhet. På så sätt kan man underlätta upptäckt och 

studium av fenomenen. Vidare har också emotioner med en mer distinkt 

effekt på tanke och handling i motsats till humör. Detta förhållande 

motiverar valet att studera emotion som fenomen. 

Emotion, bedömning och beslutsfattande. I samband med att emotioner 

diskuteras i relation till bedömning och beslutsfattande är det viktigt att 

poängtera skillnaden på självupplevd emotion. Det handlar om budskapens, 

yttrandenas och handlingarnas sociala information. En emoticon i ett mejl 

syftar till att signalera en viss känsla medan upplevelsen av att läsa mejlet 

kanske är en annan än det symbolen syftar till. Det vill säga, en uttryckt 

emotion i ett visst medium behöver inte ge upphov till samma emotion hos 

mottagaren (Jfr emotionell smitta hos Hatfield, Cacioppo & Rapson 1994; 

Chesin, Rafaeli & Bos 2011).  

Emotioner påverkar individens bedömningsförmåga. Positiva emotioner 

som t ex. glädje fungerar i huvudsak enligt en top-down princip. Individerna 
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förlitar sig på befintliga tankestrukturer, gör bredare kategoriseringar, 

bearbetar information på ett ytligt sätt (Clore et al. 1994) samt gör oväntade 

associationer (Isen 1987; 2001; Isen & Baron 1991). Självupplevda negativa 

emotioner såsom ledsenhet och sorg visar i huvudsak motsatt effekt; 

personerna bearbetar information mer systematiskt och detaljerat, begränsar 

uppmärksamheten samt ökar fokus på att förändra sin nuvarande situation 

(Clore et al 1994; Loewenstein & Lerner 2003). En beskrivning av positiva 

och negativa emotioners inverkan på bedömning ger dock en förenklad bild. 

Självupplevda positiva emotioner uppvisar homogena effekter medan 

negativa emotioners inverkan på bedömning är nyanserad.  

Small och Lerner (2008) genomförde experiment som visade att 

självupplevd ledsenhet och ilska hade olika effekt på bedömningar gällande 

social välfärd. Personer som var ledsna rekommenderade en högre grad av 

hjälp än personer som befann sig ett neutralt tillstånd. Dessutom gav 

neutrala individer i en kontrollgrupp mer hjälp än arga personer. En möjlig 

förklaring är att emotionerna påverkar kognitiva processer. Ilska uppvisar 

drag av en ytlig bearbetning i motsats till ledsenhet som uppmanar till 

systematisk bearbetning av information. Experimentet visar att effekterna av 

negativa känslor är mångtydiga. Nödlidande människor får olika slags hjälp 

eftersom hjälpbesluten beror på hjälparens affektiva tillstånd.  

Ytterligare en aspekt av emotioner är att de påverkar vårt sätt att tänka i 

förhållande till ett temporalt förlopp. Självupplevd ilska visar ett annorlunda 

temporalt förlopp än andra negativa emotioner. Lerner och Tiedens (2006) 

visar att retrospektiva omdömen utvärderas negativt när man är arg. Vid 

närmare eftertanke upptäcker den arge att det är både dumt och onödigt att 

bli arg på grannen för att han/hon spelar hög musik. Dock utvärderas 

prospektiva händelser positivt när man blir arg, d.v.s. individer tror att de 

kommer att ”tjäna” på att bli arga när de gör bedömningar om framtiden. 

Grannen kommer med andra ord att löpa risk att få ta del av ilskan om 

han/hon fortsätter spela hög musik. 

När man betraktar emotion som social information så ger olika 

emotionella uttryck olika typer av effekter i olika situationer. Känslouttryck 
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av samma valens eller värde kan ge olika utfall beroende på sammanhanget. 

Valens syftar till (positiv/negativ) känsloinställning i en 

bedömningssituation. Van Kleef, De Dreu och Manstead (2010) hävdar att 

individer använder andras uttryck som information i tvetydiga och osäkra 

situationer. Karaktäristiken hos situationen (definierad som antingen 

kooperativ eller konkurrerande) påverkar aktörens beslutsfattande. Till 

exempel kan uttryckt ilska, i en kooperativ situation, orsaka motivation hos 

deltagarna/medarbetarna att dra sig undan och därmed reducera samarbetet. 

Det motsatta sker i en konkurrenssituation, där uttryckt ilska skulle 

potentiellt öka deltagarnas/medarbetarnas motivation att samverka (Van 

Kleef, De Dreu & Manstead, ibid). Med ett annat resultat skulle uttryck för 

ledsenhet eller ångest (liknande rädsla) i en kooperativ situation orsaka ökat 

samarbete medan ledsenhet och ångest ger passivitet eller ökad konkurrens i 

en konkurrensutsatt miljö.  

Bedömning, upplevelse av tid och känslor. Affekters inverkan på bedömning 

är nära förknippat med en polariserad bild av hur individer processar 

information. Ofta nämns två system, vilka är arkitektoniskt och evolutionärt 

olika. Skillnaden består i ett ”hett” och ett ”kallt” sätt att hantera 

information (Metcalfe & Mischel 1999). Det ”heta” systemet syftar till ett 

emotionellt förhållningssätt och det ”kalla” systemet avser ett rationellt 

förhållningssätt. Den emotionella-heta delen anses till viss del verka utanför 

medveten kontroll, vara snabb, automatisk, holistisk, vanligtvis icke-verbal 

och svår att påverka (Kahneman 2003; Epstein 1994). Den rationella-kalla 

delen anses betona kognitiva egenskaper som är långsamma, seriella, 

kognitivt ansträngande, regelstyrda och affektneutrala. Man hävdar att 

systemen fungerar självständigt, men också interaktivt då affektiv 

information kan migrera och genomgå förändring enligt de egenskaper som 

är förknippade med det andra systemet. Centralt för teorierna är att de 

typiskt sett inte beaktar temporala aspekter av hur aktörer gör bedömningar 

och fattar beslut. De båda systemen erbjuder förklaringar till varför 

information hanteras på ett visst sätt vid en viss tidpunkt. Men 

förklaringarna missar de processer som relaterar till hur vi gör bedömningar 
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om framtiden. Trope och Liberman (2003) hävdar i Construal Level Theory 

(CLT) att beroende på hur långt i framtiden vi försöker projicera vår 

bedömning påverkar hur vi mentalt konstruerar den händelsen. Författarnas 

benämning låg-nivå-konstruktion är kopplad till en närastående framtid 

medan en hög-nivå-konstruktion är kopplad till en mer avlägsen framtid.  

Hög-nivå konstruktioner är relativt enkla, de-kontextualiserade 

representationer som abstraherar essensen av tillgänglig information. 

Dessa konstruktioner består av generella, överordnade och essentiella 

drag av händelser. En definierande karaktäristik av en hög-nivå 

konstruktion är att förändringar i dessa drag producerar omfattande 

förändringar av händelsens innebörd. Låg-nivå konstruktioner tenderar 

att vara mer konkreta och inkludera underordnade, kontextuella och 

tillfälliga drag av händelser. Förändringar i dessa drag producerar 

relativt mindre förändringar av händelsens innebörd. Låg-nivå 

konstruktioner är därför att betrakta som rikare och mer detaljerade 

men mindre strukturerade och rationaliserade än hög-nivå 

konstruktioner. (s. 405) 

Eftersom framtida händelser är abstrakta, prototypiska, strukturerade, 

sammanhängande, övergripande samt målrelevanta, bidrar händelsernas 

kognitiva organisation till att vi bearbetar dem med mindre kognitiv 

ansträngning i förhållande till låg-nivå konstruktioner. Utvärdering och 

bedömning är beroende av tidshorisont och målinriktade beteenden. Med 

andra ord, det finns en skillnad i vad man tycker och vad man gör. Det är 

därför viktigt att skilja på önskvärdheten av att utföra en viss handling (med 

fokus på varför) och på möjligheten eller på vilket sätt handlingen utförs 

(med fokus på hur). CLT föreslår att i den önskan en individ uppvisar 

värderas och viktas ”varför” aspekten (mål) mer i förhållande till ett beslut 

när tidshorisonten är vidsträckt medan en ”hur” (metod) aspekt värderas och 

viktas mer när tidshorisonten krymper (Liberman & Trope 1998). När vi har 

gott om tid till förfogande är målet i sig viktigare än hur vi tar oss till målet. 

Konstruktioner gällande en närastående framtid karaktäriseras som 

mindre kognitivt organiserade än konstruktioner av en avlägsen framtid. Om 

”hur” aspekten viktas tyngre i en komplex situation är individer betjänta av 

att mentala tumregler (heuristik), vilka i sin tur är relaterade till affektiva 

influenser (Forgas 1995). Om en närastående framtid kännetecknas som 
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komplex, konkret, ostrukturerad, kontextuell, underordnad samt innehåller 

målirrelevant information ställs det högre kognitiva krav på den individ som 

närmar sig en deadline. Det blir successivt svårare att förhålla sig ”rationell” 

i en situation där information är tät och där ny information successivt 

adderas. Situationen gör att känslor i allmänhet och emotion i synnerhet blir 

en viktig del av beslutsunderlaget i funktionen av ”kompass” med logiken 

”jag brukar göra så här och det har känts bra förut”.  

Man kan lite förenklat kunna likna situationen vid beslut som man tar när 

man åker på semester. De mer planerande människorna fattar beslut om att 

företa semesterresan relativt långt innan de genomför resan. Dessa resenärer 

befinner sig då i en hög-nivå konstruktion bestående av schabloner över 

bruna kroppar, turkosfärgat vatten, sol och kulinariska upplevelser. Dessa 

representationer är kognitivt välorganiserade men förändras allteftersom 

tidsramen krymper. Det vill säga, ”varför” och mål-aspekten övergår mer 

och mer till en ”hur” metod-aspekt eftersom mer information adderas till 

upplevelsen ju närmare resan man kommer. Man upptäcker representationer 

som i och för sig ofta är mindre målrelevanta men också mindre kognitivt 

organiserade. Frågor som brukar dyka upp handlar om hur man tar sig till 

och från flygplatsen, hur man undviker magsjuka, vilken medicin jag måste 

köpa, vilka skor ska jag ha på mig för att klara vinterkylan. 

Illustrationer i detalj 

En konceptuell och två empiriska studier ligger till grund för denna 

artikeltext. Jag ger en introduktion till respektive studie. Sedan redogör jag 

för och tolkar ett urval av fynd i respektive studie. 

E-post 

Studien är en litteraturgenomgång av forskning kring e-postkommunikation. 

Syftet är att belysa faktorer som orsakar en emotionell tippning såtillvida att 

en mottagare går ifrån att vara mottagare till att bli sändare och eventuellt 

initierar en ”ilskepiral”. Den ursprungliga studien hanterar flertalet aspekter 

på e-post och spänner över hur organisatoriska faktorer, ämnesspecifikt 
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innehåll såväl som skriftkonventioner bidrar till att en individ blir upprörd 

och returnerar ilsken e-post. Studien mynnar ut i en modell som omfattar 

den mentala konstruktionen av en signifikant händelse baserat på hur den 

lång den upplevda tiden är innan ett meddelande skall sändas. En person 

långt till vänster befinner sig i en hög-nivå-konstruktion medan en annan 

person till höger representerar någon i en låg-nivå-konstruktion. Modellen 

visar med vilket fokus personen väljer att betrakta situationen. En 

upplevelse av att tiden för svar är kort medför en låg-nivå konstruktion, 

vilket sätter fokus på hur orienterade processer, ökade kognitiva krav och 

känslor som kompasser för hur man bör agera. Lerner och Tiedens (2006) 

menar att utvärdering av ilska ofta sker negativt när man tänker på tidigare 

situationer, d.v.s. vid närmare eftertanke var det onödigt att bli arg i en 

given situation. Dock tror individer att de kommer att ”tjäna” på att bli arga 

när de gör bedömningar om framtiden. Den streckade rektangeln i Figur 1 

visar ”emotionell tippning” när faktorerna låg-nivå konstruktion och 

utvärdering av framtida ilska sammanfaller, vilket också ökar risken för att 

mottagaren, som i normala fall endast är arg i sin ensamhet, låter ilskan 

komma till uttryck i ett returnerat mejlsvar. 

 

 Figur 1. Modell för emotionell tippning i e-post kommunikation. 
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Figur 1 stipulerar att fokus på tidigare relationer, eller försök att dra sig till 

minnes tidigare fungerande kommunikation, verkar som ett skydd mot 

uttryck av ilska. 

Budgivning på auktioner  

I auktionsstudien studerades två typer av varor; presentkort och 

konsertbiljetter. Antalet bud, antalet unika budgivare, vinstbud i förhållande 

till ett begärt utgångspris (mätt i procent) samt den totala tiden noterades för 

varje auktion. Data bestod av långa och korta auktioner baserat på 

rangordning av tid för alla auktioner, dvs. hälften av auktionerna betraktades 

som korta och hälften som långa. 

Ett antagande är att ju längre en auktion är öppen desto större chans att ett 

antal bud ökar eftersom flera personer ser och deltar i auktionerna. Antalet 

bud som lades i presentkorts- och konsertbiljettsauktioner skiljde sig dock 

inte signifikant mellan längre och kortare auktioner. Det fanns dock en 

skillnad mellan antalet unika budgivare i långa och korta 

presentkortsauktioner (fler unika budgivare i långa i jämförelse med korta 

auktioner). Min studie visar att priset stiger för både konsertbiljetter och 

presentkort när tidsramen minskar – ett väntat resultat eftersom priset för 

varor successivt förhandlas uppåt i auktioner. Det som är speciellt i denna 

studie är att priset stiger trots att det inte fanns en skillnad i antalet bud 

mellan långa och korta auktioner vilket gör att den inkrementella 

prisökningen är större i auktioner med ett kort tidsfönster.  

En förklaring till resultatet består dels i dels vilken typ av vara som köpet 

avser och dels i hur vi bearbetar information under tidspress. 

Konsertbiljetter och presentkort är abstrakta varor. Köparna konsumerar 

dem i framtiden och varorna är egentligen en form av tjänster. Detta kräver 

sannolikt en prognos baserad på hur det kommer kännas vid tillfället för 

konsumtionen, vilket också gör att teorier om både affekter och upplevd tid 

förklarar resultatet. 

I en auktion med ett vidsträckt tidsfönster (hög-nivå-konstruktion) är det 

lätt att följa rationella principer pga. att konstruktionen omfattar 
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övergripande och strukturerade bedömningsalternativ. Köparen funderar på 

hur trevligt det ska bli att lyssna på konserten, ”önskvärdhet”. Köparen 

ignorerar frågor om hur man reser till konserten och hittar en 

parkeringsplats, en ”hur” aspekt). Det finns helt enkelt mindre information 

att ta hänsyn till, jämfört med en låg-nivå konstruktion, vilket gör att den 

kognitiva belastningen att bearbeta information också är mindre. I auktioner 

med ett smalt tidsfönster, anser Trope och Liberman (2003) däremot att 

informationen är mer komplex, ”hur” aspekter får större tyngd för 

beslutsprocessen (Liberman & Trope 1998). Detta medför sannolikt att 

individer använder heuristisk bearbetning som i sin tur är under större 

inflytande av affektiva processer (Forgas 1995). 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det irrationellt att betala mer för den ena 

om det finns två likvärdiga produkter oavsett om tidsramen är att betrakta 

som lång eller kort. Med stöd av ovanstående resonemang kan man anta att 

slutbudet i en auktion är beroende av auktionens på förhand definierade 

tidsrymd. Det vinnande budet blir relativt högre då tidsrymden minskar.  

Nödsamtal i pressade situationer 

Resultatet min studie av nödsamtal bygger på korrelationer. Förhållandet 

utesluter möjligheten att dra slutsatser om orsakssamband. Det är fel att 

påstå att känslomässiga uttryck orsakar hjälpbehov (eller tvärtom). Däremot 

kan man säga att känslor och behov samvarierar. Det känslomässiga 

uttrycket utgör en del av individens totala beslutsunderlag där verbalt 

uttryckta symtom och icke-verbala uttryck samvarierar. Uttrycken måste 

tolkas i ljuset av karaktäristik för kontexten och rådande teoribildning på 

området. 

Figur 2 visar nödsamtalsoperatörernas skattning av hur tydligt inringare 

(vertikal axel) uttrycker en viss känsla. Operatörerna skattade också graden 

av hjälpbehov som inringarna uttryckte (horisontell axel). Det kan tyckas 

märkligt att hjälpbehovet varierar. Dock framgår det av studien att uttryck 

för rädsla var den känsla som operatörerna upplevde tydligt. Den heldragna 

linjen i Figur 2 är genomgående placerad högre än de övriga känslorna. Ju 
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tydligare uttrycket av rädsla är, desto större upplever operatörerna kundens 

hjälpbehov (a). Detta är ett tilltalande resultat om man förutsätter att rädsla 

är en reaktion på hur allvarlig en händelse är. Det är också intressant att 

uttryck av ledsenhet var tydligast i relation till måttligt hjälpbehov (b) 

medan uttryck av ilska var tydligast i relation till en upplevelse av ett svagt 

hjälpbehov (c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Uttryck av vokala känslor i relation ill graden av upplevt hjälpbehov i nödsamtal 

En potentiell förklaring till fynden är att uttryck av emotioner signalerar 

information till en bedömare. I en kooperativ situation ger uttryck av rädsla 

och ledsenhet ett incitament för att förstärka inringarens hjälpbehov (Small 

& Lerner 2008; Van Kleef, De Dreu & Manstead 2010). Å andra sidan 

sammanfaller uttryck som operatören tolkar som ilska med minskat 

samarbete. Det är dock svårt att avgöra om operatörernas tolkning och 

beslut glider beroende på vilka känslor som inringaren uttrycker. Det kan 

dock finnas risker om det är så ifråga om att uttryck av rädsla systematiskt 

löper risken för att överprioriteras. Feltolkningen skulle kunna ge upphov 

till onödiga ekonomiska påfrestningar, dvs. falska utryckningar. Å andra 
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sidan skulle uttryck av ilska löpa risk att underprioriteras, vilket äventyrar 

patientsäkerheten.  

Reflektioner och implikationer 

Mina studier visar att känslor är relevanta studieobjekt i modalt medierade 

miljöer. Känslor verkar kunna kommuniceras och slå igenom oberoende av 

medium och modalitet. Åtminstone uppstår de som reaktion på interaktioner 

med människor och teknik. Vi spenderar en ansenlig del av vår tid i i IT-

medierade miljöer. Detta ger ytterligare ett skäl att studera känslor som 

påverkar oss. I vardagliga fysiska miljöer fungerar känslorna inte per 

automatik på samma sätt som i medierade miljöer. Kanske har känslorna 

inte heller samma intensitet när de påverkar oss i medierade miljöer. Både 

självupplevda och uttryckta känslor kan orsaka förskjutningar i våra tankar, 

allt beror på hur, när och med vilket syfte de uttrycks. Mina studier visar att 

tidsförhållanden och affekt påverkar våra bedömningar i givna kontexter. E-

poststudien visar att det finns risk att uttryck av ilska får fäste och ger 

upphov till oreflekterat eller schablonmässigt tänkande. Auktionsstudien 

visar specifikt att när personer upplever tidspress har de svårt att göra 

rationella bedömningar. Nödsamtalstudien visar att olika typer av 

känslouttryck fungerar som signalvärden beroende på vilken kontext de 

uttrycks i.  

Egna tankar 

Detta kapitel handlar om konsekvenserna av min forskning för 

distansutbildning. Även om de två första texterna (Olsson 2013, Petersson 

2013) handlar om lärande respektive design kan man koppla innehållet i 

mitt kapitel till en annan i huvudsakligen kognitivt präglad aktivitet – 

undervisning - där känslor och problemlösningsförmåga spelar en viktig 

roll. Om självupplevda och uttryckta känslor, oavsett var de uppstår, ger 

upphov till förskjutningar i vårt tänkande är det intressant att studera vad 

som sker online. Speciellt eftersom olika typer av känslor ger differentierade 
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effekter på våra tankar. Tidigare studier visar att ilska ger upphov till mindre 

kognitivt djup jämfört med ledsenhet, vilket i en förlängning påverkar 

förutsättningar för aktörers lärande.  

Effekten av en förutbestämd begränsning av en tidsram för att fatta beslut 

är nära förknippad med studenternas möjlighet att utveckla den 

reflekterande karaktär vi associerar med djupinlärning och förståelse i stället 

för språklig reproduktion, memorering och ytinlärning. Sannolikt tar 

studieuppgifter av reflekterande karaktär mer tid i anspråk i förhållande till 

uppgifter som karaktäriseras av språklig reproduktion. Individer som 

upplever att de har en vid tidsram har också förutsättningar för att använda 

en annan bedömningsgrund när de genomför studieuppgifter. En vid tidsram 

för problemlösning omfattar visserligen schablonartade bedömningar men 

dessa är både relevanta för slutmålet och kognitivt organiserade i 

förhållande till bedömningar som görs när tidsramen upplevs vara snäv. 

Sannolikt gör detta att studentens upplevelse av tillräckligt med tid 

premierar ett mer reflexivt förhållningssätt (Trope & Liberman 2003; 

Kahneman 2003) samtidigt som denne undviker risken att behöva sortera 

spretig information i en pressad situation. 

Val av medium för kommunikation i utbildningssituationer är viktigt. 

Precis som samhällets IT-användning bör man välja medium för 

kommunikation i utbildningssituationer utifrån vilken typ av uppgifter man 

vill lösa. Uppgifter som syftar till att informera passar i smala textmedium, 

som typiskt saknar multimodala uttryck. Uppgifter som syftar till att hantera 

mångtydighet passar i multimodala medium (Daft & Lengel 1984; Kock 

2007). Samordning av modala uttryck ger användarna möjlighet att uttrycka 

känslor. Slutsatsen fungerar som vägvisare i situationer som inkluderar flera 

tolkningsmöjligheter. Detta talar också för att seminariedeltagande i motsats 

till uppgiftslösning bör bedrivas via multimodala medium snarare än via 

textbaserade medium. Analys av kommunikationer med mediavalsteori 

visar att deltagare kan kompensera bortfallet av icke-verbala ledtrådar med 

kunskap om situationen och motparten. Sådan kunskap tar förhållandevis 
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lång tid att förvärva, vilket komplicerar användandet av textbaserade 

medium i distansutbildning. 
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