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Abstract 

 
The aim of this study is to shed light on the potential historical video games have to influence 

students’ historical knowledge and historical consciousness, and furthermore what uses there 

are of video games with historical content in regards of learning. The underlying purpose of 

the study is sprung from the fact that we live in a vastly technological society, where digital 

native students on a daily basis are exposed to a myriad of expressions in popular and histori-

cal culture. As a future history teacher it is therefore of utmost interest and importance to pin-

point the different ways in which games can be utilized to garner students’ interest as well as 

motivating their learning of the subject.  

 

The result is based on the theoretical framework of historical consciousness and moreover in-

terviews with four digital native and aspiring history teachers who speak their minds about 

the use of videogames as an influential force on students’ all-round historical knowledge. The 

questions I am asking concern the informants’ views on what factors of historical video 

games provide stimuli for furthering ones’ historical consciousness, what uses there are of 

games in education and how students’ views of historical periods might be affected. 

 

The results show that there, out of the select games presented, undoubtedly are different ways 

in which to use games, such as analyzing the use of history and criticism of sources. Further-

more, it proves they are a good medium for the development of historical knowledge as well 

as historical consciousness, if the teacher possesses much knowledge of the area and ulti-

mately can harness its complexity.       

 

English title: Learning by playing – An interview study with aspiring history teachers about 

historical video games in education.  

 

 

Keywords: history, didactics, historical consciousness, use of history, video games, digital 

natives & immigrants. 
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1. Inledning  
 

I och med teknologins framsteg och dess hastiga utvecklingsprocess efter millennieskiftet har 

möjligheten att nå ut till breda massor människor genom olika uttrycksformer, främst inom 

populärkulturen, ökat markant. Vidare har själva framställningarna av innehållet i dessa varie-

rade uttrycksformer som film, dator-och tv-spel blivit mer sofistikerade i takt med  utveckling-

ens fortskridande. Möjligheterna för spelutvecklare att producera ett spel som innefattar mil-

jöer, kläder, musik etcetera, från äldre tidsperioder är stor och en mängd spel försöker även 

skildra autentiska skeenden i historien. Spel inom exempelvis krigsgenren har en tendens att 

försöka förmedla en så verklig upplevelse som går att skildra och således återfinns många 

aspekter av den tidsperiod som spelet är satt i. Antalet människor som idag underhåller sig 

genom att spela spel, ofta med historiska beståndsdelar, är stort. En majoritet av spel består 

även av en Community1, vari spelare på olika forum och genom diskussion med varandra ut-

byter och bildar nya kunskaper.  

 

Spelintresset har antagligen aldrig varit större och enligt rapporter gällande år 2016 omsatte 

den globala spelmarknaden, genom konsumenters utgifter, den iögonfallande summan 99,6 

miljarder dollar.2 Utvecklingsprocessen av teknologi och spel kommer sannolikt inte stagnera 

inom en överskådlig framtid och således kommer framställningarna troligtvis bli än mer so-

fistikerade, sett i ett helhetsperspektiv.  

 

Senaste generationerna människor har sedan en tidig ålder exponerats för filmer, böcker samt 

spel som skildrar historiskt innehåll, vilka är historiekulturella artefakter. Digitaliseringen av 

vårt samhälle innebär att skolväsendet är nödgat att anpassa sig efter denna samhällsförändring 

för att kunna strukturera undervisningen så att den passar elevernas livsvärld, samt förbereder 

dem för deras framtida liv i ett troligen än mer digitaliserat samhälle. Implementationen av 

digitala läromedel och IKT i skolan är en bra och varierad metod för elevers inlärning av ny 

kunskap och ska erbjudas genom historieundervisningen.3  

 

                                                      

 
1 Den grupp eller ’samhället’ med personer som spelar ett särskilt spel samt olika forum, tidskrifter m.m. ge-
nom vilka spelare kan kommunicera och byta meningar med varandra för att bilda nya kunskaper t.ex.   
2 Dataspelsbranschen. Spelutvecklarindex 2016, s. 18. 
3 Skolverket 2011, s. 66. 
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Den växande elektroniska sportindustrin har resulterat i att flera gymnasieskolor i Sverige har 

valt att inkludera e-sport som en programprofilering för elever att välja, i kontrast mot mer 

traditionella sådana som fotboll, friidrott eller ishockey. Undervisningen i sig är traditionell 

men genom denna inriktning får elever träna på att samarbeta i grupp och utveckla sina analy-

tiska samt taktiska förmågor.4  

 

Enligt skolverket är gymnasieskolans huvudsakliga uppgift att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper.5 I egenskap av blivande 

historielärare ser jag potential hos historiska spel som ett supplement för elevers historiebild-

ning. Jag anser att lärare har ett ansvar att bedriva traditionell undervisning men samtidigt be-

möta elevers intressen och lyfta in aspekter från deras liv i undervisningen, för att öka intresset 

och motivationen till ämnet. Alla elever är inte intresserade av spel, men för de som har ett 

intresse är möjligheten att lära sig om historien genom dessa stor. Genom att exponeras för 

innehåll som beskriver historiska skeenden, individer och liknande torde även konsumentens 

historiemedvetande aktiveras, men på vilka sätt? Vilka delar av spel kan eller bör lärare lyfta 

in i undervisningen för att stimulera elevers historiebildning och vilka för- och nackdelar finns 

det med spel i undervisningen? 

 

Studien bidrar till en bredare förståelse för historiska spels potential som en intresseväckande, 

motiverande och kunskapsförmedlande faktor i elevers liv, samt hur lärare kan arbeta för att 

bemöta såväl positiva som negativa aspekter av spelande.  

  

                                                      

 
4 http://allastudier.se/tips-o-fakta/3328-spela-counter-strike-p%C3%A5-skoltid-p%C3%A5-e-sportgymnasiu/ 
[hämtad 1/11-2017 kl. 15:10]. 
5 Skolverket 2011, s. 6. 

http://allastudier.se/tips-o-fakta/3328-spela-counter-strike-p%C3%A5-skoltid-p%C3%A5-e-sportgymnasiu/
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1.2 Syfte  
 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer av blivande historielärare undersöka hur histo-

riska spel fungerar som historieförmedlare, om och i så fall på vilka sätt ett historiemedvetande 

kan aktiveras hos målgruppen samt hur dessa spel kan agera som ett supplement för elevers 

utveckling av historiska kunskaper. De huvudsakliga frågor som jag undersöker är: 

Vilka faktorer i historiska spel kan stimulera mottagarens historiska kunskapande och histori-

emedvetande enligt lärarstudenterna? 

 

På vilka sätt kan historiska spel enligt lärarstudenterna användas i undervisningssyfte? 

 

Vad anser de blivande historielärarna om spel som undervisningsmetod? 

 

På vilka sätt tror lärarstudenterna att elevers föreställningar om en epok påverkas när den 

representeras i ett historiskt spel? 

 

För att få en bredare förståelse för historiska spel i undervisningen och elevens möte med dem 

inkluderas intervjufrågor om läroplanens utformning och avsaknaden av spel i skolan, elevers 

reflektion och identifikation med spel, samt hur digitalt infödda lärare kan ta tillvara på dagens 

teknologi. Intervjufrågorna återfinns som bilaga.    

2. Disposition 
 

Inledningsvis presenteras ett urval av tidigare forskning som behandlar spel i undervisningen 

samt historiedidaktik. Följande kapitel redogör för studiens teoretiska utgångspunkter samt op-

erationaliseringen av de historiedidaktiska begrepp som ligger till grund för undersökningen 

och resultatet. Operationaliseringen av begreppen görs med avstamp i de fyra spel/spelserier 

som återges av informanterna, vilka är Age of Empires II, Assassins Creed, Battlefield 1 och 

The Witcher 3. I kapitlet efter återfinns även det primära källmaterial som jag fokuserat på, 

vilket i detta fall är fyra informanters utsagor om spel. I bakgrundsavsnittet presenteras olika 

genrer av spel samt korta beskrivningar av ovannämnda titlar.   

 

I efterföljande avsnitt kommer jag redogöra för den intervjumetod som tillämpats i arbetet för 

att kunna besvara frågeställningarna. Häri belyses det urval av informanter som gjorts samt 

kritik mot metoden. Efter detta kapitel presenteras resultaten från informanterna som analyse-

ras och sätts i relation till de teoretiska utgångspunkterna. Trenters och Carvalhos undersök-

ningar används för att belysa och exemplifiera delar av spels användningsområden i analysen. 

Avslutningsvis sammanfattas arbetet och dess resultat. 
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3. Tidigare forskning 
 

Studien fokuserar på att undersöka spel som historiekulturell artefakt i termer av historiedidak-

tik. Forskning om spel och historiedidaktik har sedan länge bedrivits enskilt men på senare år 

har en sammanvävning av dessa områden fått större spridning i den akademiska världen. Nedan 

följer ett urval av litteratur som producerats om spelande i skolsituationer samt om historiedi-

daktik i allmänhet. 

 

3.1 Spel och spelande i skolmiljö 
 

Jonas Linderoths avhandling Datorspelandets mening - bortom idén om den interaktiva  illus-

ionen (2004) behandlar spel i relation till barns lärande och häri belyses användandet av spel i 

undervisningssyfte, vad spelaren lär sig samt olika aspekter av spels struktur. Vidare inkluderas 

diverse teorier om spel i en pedagogisk miljö samt kritik som förts mot just datorspel. Linderoth 

belyser bland annat argumentation som pekar på att de som fötts i den digitala generationen 

genom datorspelande tillskansar sig information på nya sätt, eftersom datorspel erfordrar an-

norlunda sätt att tänka. En annan studie för detta argument vidare och menar att den digitala 

generationen genom exponeringen av informationsteknologi inte bara bildar nya förmågor, 

utan att de härigenom tappat förmågan för traditionell inlärning.6 

 

I Videogames and Education (2008), studerar Harry J. Brown förhållandet mellan spel och 

humaniora. Verket belyser spelstrukturer, samhälleliga faktorer av spel samt hur pedagogik 

och spel kan sammanvävas. Framväxten av spel i skolväsendet har lett till kontrovers, då många 

ser på spel som en avvikelse. Även om spel stimulerar den kognitiva utvecklingen bör de inte 

institutionaliseras eftersom de inte lär ut ett specifikt ämne. Spel föranleder för eleven snarare 

lärande på ett mer aktivt och integrerat vis, som resulterar i förmåga att lösa komplexa problem 

fortare och mer kreativt.7 

 

I Games: Purpose and Potential in Education (2008, Christopher Thomas Miller [red.]) be-

handlar författarna framväxten av spel i undervisningen, lärande och innehåll i spel samt köns-

skillnader i spelande. Kimberly Fletcher Nettleton menar att pojkar, när de växer upp, byter ut 

                                                      

 
6 Linderoth 2004, s.33. 
7 Brown 2008, s.119. [Författarens översättning]. 
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fantasifulla lekar mot spel i större utsträckning och tidigare än flickor. Datorspelutvecklingen 

innebar en korsning mellan fantasilekar och spel. Många spel inkluderar karaktärer som genom 

en rad detaljerade regler interagerar med spelvärlden. Skapandet av en karaktär och identifi-

kationen med denna blir en del av spelet och härigenom kan pojkar fortsätta leka i äldre ålder. 

Identifikationen med karaktären i många spel baseras på att spelaren själv får skapa sin karak-

tär, och pojkar har en tendens att skapa starkare karaktärer än flickor.8  

 

Gamevironments är en referentgranskad online-tidskrift vars publikationer syftar på att synlig-

göra tv/datorspels roll i dagens samhällen, som en stark influerande faktor vad gäller sociali-

sering och såväl kulturella som religiösa aspekter. Publicisterna belyser olika spels konstrukt-

ion och historiska innehåll genom att bland annat utgå från spelutvecklares likväl som spelares 

perspektiv.  

 

I Cecilia Trenters Interview with Mike Laidlaw and David Gaider at BioWare belyses spelut-

vecklarnas tankar kring olika aspekter av utvecklingsprocessen och innehållet i den fantasi-

drivna rollspelserien Dragon Age. 9  Vinicius Marino Carvalhos undersökning History and Hu-

man Agency in Videogames studerar historien och spelarens makt över berättelsen i spelet The 

Witcher 3: The Wild Hunt.10       

 

3.2 Historiedidaktik 
 

I Historielärarnas Förenings skriftserie Aktuellt om historia har  Ropert Thorp i artikeln Vad är 

ett historiemedvetande och varför är det viktigt? (2013) försökt kartlägga och definiera begrep-

pet historiemedvetande, hur detta aktiveras och utvecklas samt dess användning i forskning 

genomförd av svenska historiedidaktiker. Forskare menar att detta har varit en central del av 

svensk historiedidaktisk forskning sedan några decennier bakåt, samtidigt som historieunder-

visningen i skolan ämnar utveckla elevers historiemedvetande. Trots att begreppet har en sådan 

                                                      

 
8 Fletcher Nettleton, Fair Game: Gender Differences in Educational Games, Miller (red.). 2008, ss.62, 63. [För-
fattarens översättning]. 
9 Trenter 2016. Interview with Mike Laidlaw and David Gaider at BioWare, gamevironments 5, 264-284. Häm-
tad från  http://www.gamevironments.uni-bremen.de. 
10 Carvalho 2016. Ghost in the Cartridge: History and Human Agency in Videogames, gamevironments 5, 104-
131. Hämtad från http://www.gamevironments.uni-bremen.de. 

http://www.gamevironments.uni-bremen.de/
http://www.gamevironments.uni-bremen.de/
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stark position förefaller det sig mångfacetterat och svårdefinierat, och många historielärare 

upplever att begreppet är av problematisk art.11 

 

Peter Aronsson har skrivit boken Historiebruk – att använda det förflutna (2004), i vilken han  

belyser diverse historiedidaktiska begrepp och ger djupgående inblickar i användandet av histo-

ria för att fylla särskilda funktioner och behov. Boken belyser den föränderliga historiekulturen 

samt vilken betydelse erfarenheter och minnen av dessa har för påverkan vad gäller åstadkom-

mandet eller förhindrandet av handlingar.12 

 

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (red) tar i Historien är nu: En introduktion till historie-

didaktiken (2004) och Historien är närvarande: Historiedidaktik som teori och tillämpning 

(2014) upp centrala aspekter av historiedidaktik i stort. 13 Klas-Göran Karlsson redogör för en 

typologi över historiebrukandet med kategoriseringar av vem som brukar historia, vilken 

sorts bruk samt vilka behov och funktioner som uppfylls genom dessa. Denna kommer an-

vändas för att precisera upphovspersonernas olika bruk genom förmedlingen av innehållet i 

historiska spel.14  

  

                                                      

 
11 Thorp, Vad är ett historiemedvetande och varför är det viktigt?. Kritiska perspektiv på historiedidaktiken.   
Ludvigsson (red). Aktuellt om historia 2013:2, s.97. 
12 Aronsson 2004. 
13  Karlsson & Zander (red.). 2009. 

14 Karlsson & Zander (red.).  2014. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Här presenteras arbetets teoretiska ramverk där en redogörelse och operationalisering av be-

greppen historiekultur, historiebruk samt historiemedvetande görs. Till förfogande för operat-

ionaliseringen av dessa begrepp används Peter Aronssons Historiebruk - att använda det för-

flutna samt Klas-Göran Karlsson och Ulf Zanders böcker Historien är nu samt Historien är 

närvarande. För att vidare kartlägga och lyfta fram frågan rörande aktiverandet och utveckl-

ingen av historiemedvetande inkluderas Robert Thorps kategoriseringar av begreppet. 

 

4.1. Historiekultur 
 

Studiens syfte är att undersöka blivande lärares åsikter om den historiekulturella artefakten 

datorspel. Vidare eftersträvas en insyn i vilka faktorer som kan stimulera kunskapsbildning och 

historiemedvetandet. Populärkulturen har en mångfacetterad makt över konsumenten i den 

mån att producenter av till exempel filmer och spel skickar kodade ’texter’ som mottagaren 

sedan tolkar. Härigenom kan avsändaren förmedla historiskt innehåll som sedermera manife-

steras hos mottagarna och påverkar deras historiesyn och världsuppfattning.  

Peter Aronsson skriver att historiekultur är de källor, artefakter, ritualer och påståenden som 

bär referenser till vårt förflutna och som i sin tur ligger till grund för vår förmåga att binda ihop 

detta med samtiden och även framtiden.15 Datorspel som porträtterar en historisk epok eller  

historiska artefakter är en gren av historiekulturen och genom förmedlandet av innehållet ex-

poneras konsumenten för historiskt material som är präglat av influenser från samtiden. 

 

Gemensamt för historiekulturens vida spektrum är att det har något att säga i en synkron och 

diakron aspekt. Synkron innebär samtidig och inom denna ram återfinns händelser, symboler 

och uppfattningar som kan fastställa ett kommunikativt värde. Det diakrona handlar emellertid 

om på vilka sätt ovannämnda delar inkorporeras i narrativa system, genrer, skildringar samt 

historiekulturella troper.16 Det som särskiljer spels narrativ från andra medier som film eller 

romaner är att spelaren aktivt deltar i utvecklingen av detta. Man kan således anta att den som 

brukar historia genom att spela datorspel med historisk tematik får en mer ingående upplevelse 

av berättelsen och det historiska innehållet, och härigenom i större utsträckning kan påverkas.      

 

                                                      

 
15 Aronsson 2004, s.17. 
16 Aronsson 2004, s.18. 
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4.2 Historiebruk 
 

Historiebruket sker inom den historiekulturella sfären och det är härigenom vårt historiemed-

vetande aktiveras.17 Historiebrukandet utgörs av aktörer som förmedlar innehåll till en motta-

gare som sedermera tolkar detta. Bruket av historia syftar på att för recipienten uppfylla sär-

skilda förutbestämda mål. Inom populär-och historiekulturerna förmedlas innehållet genom en 

myriad olika uttryck. Genom datorspel som skildrar exempelvis renässansen kan utvecklarna 

välja att skapa en värld som är formad efter deras uppfattning av historien, med inslag av fan-

tasi, eller en som följer en vetenskaplig uppfattning av historien. Vanligtvis kombineras dessa 

aspekter för att kunna förmedla historiskt innehåll genom underhållningsmekanismer. Histo-

riebruket mynnar ut i funktionella och intentionella val, vari det första syftar på att för individer 

eller samhället i stort möta särskilda behov och intressen, medan det senare bruket sker avsikt-

ligt och är målorienterat.18 

 

Historiebruk är en central aspekt av såväl forskning om, som undervisning i historieämnet, då 

det förefaller sig viktigt att genom analys av historiebruk och kunskap om dess olika använd-

ningsområden i samhället, kunna förhålla sig kritiskt till detta.19 I vårt ständigt växande inform-

ationssamhälle är vikten av att tillämpa källkritiskt tänkande påtaglig. Möjligheten för gemene 

person att genom till exempel bild och text förmedla information som syftar på att för upp-

hovspersonen och mottagaren uppfylla specifika mål är väldigt stor. 

 

4.3. Historiemedvetande 
 

Historiemedvetande är varje individs uppfattning av sambandet mellan det förflutna, nutiden 

samt framtiden. Detta styrs, inrättas och återges genom historiebruket. Klas-Göran Karlsson 

och Ulf Zander skriver att begreppet myntades av historikern Karl-Ernst Jeismann och växte 

fram som ett resultat av den tyska historiedidaktiska forskningen under 1970-talet.20 Historie-

medvetande är ett svårdefinierat begrepp då det närmar sig individers och kollektivets erfaren-

heter och minnen. En problematik som uppstår inom historievetenskapens försök att använda 

begreppet analytiskt är att forskaren i analysen är nödgad att förhålla sig till hur medvetandet 

                                                      

 
17 Karlsson. Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv. Karlsson & Zander (red.). 2014, 
s.70. 
18 Karlsson & Zander (red.). 2014, ss.70, 71. 
19 Karlsson & Zander (red.). 2014. s.71. 
20 Karlsson, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. Karlsson & Zander (red.). 2009, s.47. 
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reproduceras i konkreta sammanhang och källmaterial i den historiekulturella sfären, eller 

också hur det stimuleras genom historiebruk.21 Det är således svårt att enskilt studera ett histo-

riemedvetande utan att inkorporera de aspekter inom vilket det tar sig uttryck. 

 

Enligt Karlsson och Zander besitter varje människa ett historiemedvetande, det vill säga att 

varje individ reflekterar över och integrerar historien i sin identitetsbild, sin kunskap och sina 

aktioner. Detta sker i vid mening inom oss och medvetandet är i så måtto till stor del en sorts 

tyst, oartikulerad kunskap. Historiedidaktikern Bernard Eric Jensen har likställt historiemed-

vetandet med ett språk, alltså något som vi varken väljer att ha eller kan frånsäga oss utan att 

för sociala och kulturella strukturer innefatta betydande konsekvenser. Författarna poängterar 

att vi utan ett historiemedvetande inte kan existera, då denna temporala orienteringsprocess 

ligger till grund för vår förståelse av världen.22 

 

Historiskt tänkande kan likställas med historiemedvetande i praktiken. Detta är förmågan att 

se multikronologiska23 samband och att kunna kontextualisera samt värdera historiska händel-

ser.  Klas-Göran Karlsson menar att 

[…] man måste ha kunskap om vissa historiska fakta av exempelvis kronologisk karaktär 

innan man med någon framgång kan analysera dem i kvalitativ eller tolkande bemärkelse, 

och sådana kvalitativa tolkningar är nödvändiga förutsättningar om man vill ge historien 

mening och relevans och utveckla ett historiemedvetande24 

 

Spelen som presenteras i denna studie präglas av beståndsdelar från olika epoker samt skild-

ringar av historiska händelseförlopp som eleverna stött på under sin skolgång. Sannolikt besit-

ter de alltså någon sorts förkunskap om innehållet som porträtteras och härigenom kan de, med 

rätt verktyg för mötet, analysera exempelvis spelets historiebruk och således mobilisera sitt 

historiemedvetande. 

 

Robert Thorp har kartlagt tillämpningen och legitimeringen av begreppet historiemedvetande 

i svensk historiedidaktisk forskning och brutit ner detta i områden vari historiemedvetandet 

                                                      

 
21 Karlsson, Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv, Karlsson & Zander (red.). 2014, 
s.58. 
22 Karlsson, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys, Karlsson & Zander (red.). 2009, s.48. 
23 De tre tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid. 
24Karlsson, Den historiska kunskapen – hur utvecklas den?, Karlsson & Zander (red.). 2009, s. 220. 
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aktiveras och mobiliseras. Nedan beskrivs hur dessa används i relation till spelen som presen-

teras av informanterna. 

 

4.4 Berättelsen 
 

Thorp menar att människans berättelser är det som ligger till grund för historiemedvetandets 

stimulans, då hon vid skapandet av en berättelse är nödgad att utifrån sitt eget historiemed-

vetande sortera historisk kunskap för att kunna uttrycka sig meningsfullt.  

Narrativet är historiemedvetandes fundament och genom de erfarenhetskontexter och förvänt-

ningar som återfinns i berättelsen uttrycks och aktiveras historiemedvetandet. Om berättelsen 

är det sätt genom vilket historiemedvetandet aktiveras, är det också härigenom utvecklingen av 

detsamma sker.25 Alla spel baseras på berättelser i olika skepnader och utifrån studiens objekt 

återges bland annat berättelser från fiktiva människors upplevelser under första världskriget 

och en berättelse om en monsterjägare i en fantasivärld som bär tydliga referenser till medelti-

den. Utifrån spelens narrativ och innehåll är det således möjligt att fastställa på vilka sätt mot-

tagarens historiemedvetande kan påverkas.  

 

4.5 Mötet mellan den lilla och stora historien 
 

Thorp understryker att individer knyter an till historien som de möter på ett personligt plan. 

Våra individuella upplevelser och erfarenheter av historien bör finna samband med det vardag-

liga mötet av historien i exempelvis skolan för att historiemedvetandet skall utvecklas. Han 

menar vidare att det för skolväsendet är viktigt med ett fokusskifte från historiskt vetande till 

historiskt lärande, inom vilket lärprocessen sker när eleven inser att det finns något värdefullt 

i brukandet av historia, aspekter av detta som angår oss alla. Slutligen poängterar Thorp att det 

är våra förkunskaper av historien som präglar vår förståelse av denna, samt att individers så 

kallade lilla historia måste bemötas för fortbildandet av historiska kunskaper och historiemed-

vetandet.26 Det kan antas att alla elever inte är intresserade av historieämnet, och än mindre för 

alla dess olika epoker. Genom spelmediet ges emellertid goda möjligheter för pedagoger att 

leda elever in i ett möte med olika epoker och således skapa ett intresse för perioden. Spelserien 

                                                      

 
25 Thorp 2013, s. 109. 
26 Thorp 2013, ss. 109, 110. 
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Assassins Creed skildrar bland annat renässansens Italien och franska revolutionen och härige-

nom kan spelupplevelsen och elevens lilla historia bryggas med den större historien för en 

bredare förståelse och ett vidareutvecklat historiemedvetande.    

 

4.6 Omvälvande händelser 
 

Här är dramatiska, ofta epokgörande händelser den centrala faktorn. Thorp refererar till Klas-

Göran Karlsson som skriver att den svenska allmänheten vid kalla krigets slut och Sovjetun-

ionens upplösande hade ett omfattande intresse för historia. Befolkningen fick ett behov att 

rannsaka sig själva och sina åsikter om det samhälle de levde i, historien de kände till samt 

deras roll i historien och det omgivande samhället.27 När människors världsuppfattning föränd-

ras uppstår behovet av att bearbeta de narrativ inom vilka de navigerar för att skapa förståelse 

och mening i tillvaron. Om människors föreställningar om det förflutna genomgår en drastisk 

förändring upplevs samtiden och framtiden i nytt ljus. Genom att mobilisera historiemedvetan-

det försöker människan råda bot på den kognitiva dissonans som uppstått.28 Med utgångspunkt 

i det innehåll som förmedlas i Battlefield 1 ges möjligheten att studera hur den industriella 

revolutionen påverkade krigsföringen i första världskriget, som i sin tur i många avseenden 

påverkade eftervärlden.  

 

4.7 Normativa värden 
 

Thorp menar att historieundervisning som syftar på att motivera eleverna till att utveckla sina 

kunskaper och historiemedvetande bör bedrivas genom analys och studier av normativa värden 

utifrån ett historiskt perspektiv. Att studera moraliska värderingar som frihet eller jämlikhet i 

historien resulterar i att eleven exponeras för sammanhang i dåtid, nutid och framtid, och såle-

des härigenom aktiverar och utvecklar historiemedvetandet. Läroböcker i historia som belyser 

moraliska värden är effektivare vad gäller sammankopplandet av de tre tidsperspektiven än de 

som inte diskuterar dessa värden. Härigenom skapas narrativ som mer framgångsrikt utvecklar 

läsarens historiemedvetande.29 Rollspelet The Witcher 3 skildrar en enorm öppen värld med 

beståndsdelar som bär referenser till medeltiden. En av spelets främsta egenskaper är det dia-

logbaserade narrativet där spelaren får fatta egna beslut som påverkar spelets utgång.  

                                                      

 
27 Thorp 2013, s. 110. 
28 Thorp 2013, s. 110. 
29 Thorp 2013, ss. 110, 111. 
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4.8 Genetisk-genealogiska samband 
 

Det genetisk-genealogiska perspektivet understryker vår förmåga att förstå historien såväl 

framlänges som baklänges och när dessa perspektiv inkorporeras i undervisningen skapas goda 

förutsättningar för elevers utveckling av historiemedvetandet. Att förstå historia genetiskt in-

nebär att kunna se förändringsprocesser och utvecklingen av dessa framåtsyftande, alltså att 

utifrån en historisk händelse visa hur historien efter detta utvecklats. Det genealogiska innebär 

att förstå historien bakåt, att i studiet av historia utgå från samtida perspektiv och frågeställ-

ningar. Kronologiövningar och historiskt berättande är en viktig faktor för stärkandet av den 

genetiska historieuppfattningen, medan källövningar och tillämpande av källkritik i sin tur är 

central för den genealogiska historiesynen. Kombinationen av dessa är det som slutligen för-

anleder ett utvecklat historiemedvetande.30 En förståelse för historiens utveckling och hur män-

niskor levde under medeltiden kan stimuleras genom spelandet av Age of Empires II, som låter 

spelaren möta totalt 13 civilisationer och ett kampanjläge bestående av fem uppdrag med till-

hörande historiska personer, miljöer, teknik och så vidare.    

  

                                                      

 
30 Thorp 2013, s. 111. 
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5. Bakgrund 
 

Spelvärlden erbjuder en stor variation av genrer där spelens uppbyggnad i många avseenden är 

vitt skilda. Spel fyller för konsumenten olika syften och påverkar dessa i olika stor grad. Nedan 

redogörs för några genrer och spel som uppdagas genom informanternas utsagor om spels pot-

ential som historieförmedlare och influerande kraft på historiemedvetandet.  

 

5.1 FPS (First-person shooter)      
 

 FPS är de spel där bildskärmen motsvarar karaktärens periferi och spelaren med hjälp av skjut-

vapen skall utföra diverse uppdrag, plocka på sig saker och utforska miljöer. I dag är många av 

dessa spel baserade på såväl enspelarkampanjer som flerspelarlägen där spelare över hela värl-

den kan deltaga i lagbaserade strider. Två populära FPS-spelserier är Battlefield och Counter-

Strike.31 

 

Battlefield 1 (2016) har sin utgångspunkt under första världskriget och erbjuder spelaren en 

enspelarkampanj som består av sex uppdrag med fiktiva personer som utkämpar kriget på rik-

tiga krigsskådeplatser. Vidare återfinns ett flerspelarläge där konsumenten via nätverket kan 

utkämpa strider mot andra spelare.  Spelet innefattar  kodexinlägg, som spelaren låser upp ge-

nom att uppfylla diverse förspecificerade krav. Totalt finns 189 av dessa inlägg med varierad 

textmängd och information i kategorierna vapnen, fordonen, taktikerna, kriget samt världen. 

 

5.2 RTS (Real-time strategy) 
 

RTS är datorspel som grundar sig i strategiskt genomförda handlingar baserat på tid. Spelen 

har ofta ett ovanifrånperspektiv och ett krigstema. Spelarens uppdrag är i händelse av införli-

vande av detta tema att bygga en bas, samla tillgångar och sedermera bilda en armé för att 

bekämpa motståndarens framfart. Kända spelserier i denna genre är Age of Empires och 

Warcraft.32  

 

Age of Empires II: The Age of Kings (1999 & 2013) har sin utgångspunkt under medeltiden 

och innefattar 13 spelbara civilisationer som strider mot varandra. Spelet erbjuder såväl en 

                                                      

 
31 https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rstapersonsskjutare [Hämtad 2017-02-10 kl. 12:20]. 
32 https://sv.wikipedia.org/wiki/Realtidsstrategi [Hämtad 2017-02-10 kl. 12:25].  

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rstapersonsskjutare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Realtidsstrategi
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enspelarkampanj som flerspelarläge. Kampanjen utgår från fem historiskt förankrade händelser 

och platser och spelaren måste för varje uppdrag uppfylla diverse mål för att avancera. Genom 

de spelbara civilisationerna införlivas sådant som historiska personer, geografiska miljöer, va-

pen och byggnader som existerade inom dessa.  

 

5.3 ARPG (Action Role-playing game) 
 

Actionrollspel är ofta baserade i öppna världar som spelaren kan utforska och de nyttjar fre-

kvent dialogbaserade berättelser med flersvaralternativ som resulterar i olika val och efterföl-

jande konsekvenser av dessa. Vanligtvis får spelaren skapa sin egen karaktär efter sina prefe-

renser och sedermera träda in i dennes roll. Striderna baseras ofta på så kallad hack ’n slash-

mekanik, som innebär nyttjandet av kortdistansvapen och kamper mot flera fiender samtidigt.  

En central aspekt av rollspel är att spelkaraktären har diverse valbara färdigheter som kan upp-

graderas i samband med att karaktären samlar på sig erfarenheter. Populära spelserier är The 

Witcher och Fallout.33  

 

The Witcher 3: The Wild Hunt (2015) porträtterar monsterjägaren Geralt i sökandet efter sin 

älskare, i en fiktiv historia och värld som präglas av medeltida artefakter. Spelaren ställs under 

spelets gång inför olika moraliska ställningstaganden som kommer påverka spelets utgång be-

roende av spelarens val.   

 

5.4 Action-adventure  
 

Spelen kombinerar actionelement som snabba strider med utforskning och pusslande och inne-

håller ofta berättelser med många karaktärer samt dialoger som för denna vidare. Kända spel-

serier är Zelda och Assassins Creed.34   

 

Assassins Creed (Original: 2007) skildrar viktiga händelser som amerikanska frihetskriget och 

franska revolutionen, där spelaren antar rollen som lönnmördare. Historien är fiktiv men utspe-

las i den verkliga världen och spelaren möter på historiska personer och periodens arkitektur 

och konst. 

  

                                                      

 
33 https://sv.wikipedia.org/wiki/Actionrollspel [Hämtad 2017-02-10 kl. 12:45]. 
34 https://sv.wikipedia.org/wiki/Action%C3%A4ventyrsspel [Hämtad 2017-02-10 kl. 12:50]. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Actionrollspel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Action%C3%A4ventyrsspel
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6. Metod 
I detta avsnitt redogörs för de metodologiska val författaren tagit avstamp i för att nå fram till 

ett resultat i denna studie.  

 

6.1 Genomförande 
 

För att nå fram till ett svar på studiens frågeställningar genomförs en kvalitativ forskningsin-

tervju där jag intervjuar blivande historielärare om deras syn på spel i undervisningssyfte och 

ett supplement för elevers historiebildning.  

 

Den kvalitativa forskningsintervjun kallas även en ostrukturerad intervju på grund av att det 

inte finns så många standardiserade procedurer för genomförandet av intervjun och många be-

slut rörande intervjun tas under intervjutillfället. Intervjuforskning präglas av etiska övervä-

ganden och den kunskap som produceras av forskningen vilar på den sociala relationen mellan 

intervjuare och intervjuobjekt. Intervjuaren bör besitta god kunskap om intervjuområdet och 

vara bekant med metodologiska och teoretiska aspekter av frambringandet av kunskap genom 

samtal. En annan viktig del för en lyckad intervju är att intervjuaren lyckats säkerställa en god 

miljö inom vilken intervjupersonen känner sig trygg och fri att prata om personliga erfarenheter 

och upplevelser som registreras och publiceras för allmänt bruk.35 

 

6.2 Etiska överväganden 
 

Vid genomförandet av en intervjusituation återfinns sju centrala etiska frågor som föreligger 

problematik och bör tas i beaktning. Kvale och Brinkmann benämner den första frågan som 

tematisering, vilket innebär att intervjupersonen har ett klart syfte med intervjun som skall 

genomföras och här är det viktigt att vederbörande bemöter såväl det vetenskapliga värdet i 

forskningen som mänskliga faktorer. Den andra frågan är planering och syftar på att intervju-

personen innan tillfället göra intervjuobjektet medveten om samtycke och konfidentialitet, men 

också belyser olika konsekvenser som följs av studien. Det tredje stadiet är intervjusituationen 

och författaren måste häri reflektera över diverse personliga konsekvenser som kan uppstå för 

intervjupersonen, som till exempel huruvida den upplever stress under tillfället eller inte.  

                                                      

 
35 Kvale & Brinkmann 2009, s. 30. 
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Den fjärde processen är utskrift, inom vilken intervjuaren återigen måste säkerställa konfiden-

tialitet samt att den utskrivna texten förhåller sig troget till personernas muntliga uttalanden. 

Den femte etiska frågan handlar om analys av intervjun och upphovspersonen måste reflektera 

över hur djupgående analysen kan bli samt om intervjuobjekten skall ha inflytande över tolk-

ningen av uttalanden. Den sjätte handlar om verifiering och forskaren måste här möta den etiska 

skyldigheten att redovisa kunskap som är säkrad och verifierad till sin spetts. En viktig aspekt 

av detta är att reflektera över hur pass kritiska frågor man kan ställa till intervjuobjektet. Den 

sjunde och delen är rapportering och här behandlas återigen frågan om konfidentialitet när 

resultaten skall publiceras offentligt. Här är det vidare viktigt att fundera över de konsekvenser 

som kan uppstå för intervjupersonen eller den grupp denne tillhör, när rapporten offentlig-

görs.36 

 

6.3 Val av informanter 
 

Baserat på intresset att undersöka huruvida skildringar av historien i datorspel bidrar till mobi-

liseringen av vårt historiemedvetande och vilka faktorer som påverkar detta, är det möjligt att 

intervjua alla som spelar. I egenskap av blivande historielärare finner jag emellertid ett naturligt 

urval i blivande historielärarkollegor, då denne ser potential i datorspel som en förlängning av 

elevers historieundervisning i skolan. Det förefaller sig viktigt att granska denna beståndsdel 

av vårt ständigt föränderliga digitaliserade samhälle och hur denna kan lyftas in i undervis-

ningen, genom att bjuda in tankar från andra digitalt infödda. Härigenom ges således en inblick 

i aspirerande lärares syn på spel, historia och historiemedvetandet, som kan ligga till grund för 

det framtida yrkesverksammalivet och mötet med elevens livsvärld. Underlaget baseras på fyra 

blivande lärares tankar om denna aspekt.  

 

6.4 Metodkritik 

 

Det finns delar av den tillämpade metoden som bör belysas och vidare diskuteras, då studiens 

resultat baseras på denna. Valet av informanter är en central del av denna och författaren har i 

detta fall tillfrågat fyra goda vänner, tillika blivande historielärare som alla har ett delat intresse 

för spel i dess olika former. Informanterna var således medvetna om intervjusituationen i god 

tid och ombads att läsa igenom läroplanen och det centrala innehållet för historia 1b för att vara 

                                                      

 
36 Kvale & Brinkmann 2009, ss. 78,79. 
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bättre förberedda. Urvalet av fyra män kan kritiseras och författaren anser att intervjuer med 

båda könen hade varit av såväl relevans som intresse för forskningen om ämnet. Härigenom 

skulle möjligtvis intressanta aspekter av skillnader och likheter i synen på spel som undervis-

ningsform uppdagas. Forskning visar att en problematik uppstår i den mån att dagens spel inte 

har tillräckligt sofistikerad teknik som kan utnyttja tjejers främsta styrkor, vilka är kommuni-

kation och fantasi. Det finns ännu inget spel som fullt ut tillåter spelaren att genom kommuni-

kation lösa problem och klara spelet. Det finns få spel som delar ut poäng för att spelaren valt 

att undvika konfrontation och detta resulterar i att karaktärens färdigheter måste ändras för att 

möta spelkonstruktionen, till exempel att utveckla förmåga att slåss för att kunna vinna.37 

 

Att synliggöra flickor och pojkars olika syn på spel och vilka faktorer i dessa som stimulerar 

ett intresse och kunskapsbildning hade varit intressant för forskningsfältet, då framtidens spel 

förhoppningsvis i större utsträckning kan möta spelares varierade behov. Studien skulle vidare 

kunna ske i form av enkätsvar från ett större antal informanter av olika kön och åldrar, vilket 

skulle mynna ut i en större förståelse för synen på användandet av spel i undervisningssyfte. 

Valet av informanter för undersökningen baseras slutligen till största del på vetskapen om in-

formanternas spelintresse, som kan säkerställa underlag för resultatet genom exemplifierandet 

av olika historiska spel.   

7. Källmaterial 
 

Källmaterialet och resultatet för denna studie baseras på fyra blivande historielärares utsagor 

om datorspel som supplement för elevers fortbildning i historia, som följaktligen sannolikt 

mynnar ut i aktiverat och vidareutvecklat historiemedvetande. 

Informant A och C – 25 respektive 24 år och studerar fjärde året till ämneslärare med inriktning 

engelska och historia. 

Informant B – 24 år, studerat fyra år med programinriktning religion och historia. 

Informant D – 24 år med ämnesinriktning engelska och historia och två år av studier kvar.    

  

 

 

 

                                                      

 
37Fletcher Nettleton, Fair Game: Gender Differences in Educational Games. Miller (red.). 2008, s. 63.  
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8. Resultat och analys  
 

Studien grundar sig i tanken om vilken syn digitalt infödda, aspirerande lärare har på spels 

potential som ett supplement för elevers kunskapsbildning i historia, samt deras användnings-

områden. Nedan presenteras och analyseras informanternas utsagor i relation till tidigare forsk-

ning och de teoretiska utgångspunkterna.  

 

8.1 Användning av spel i undervisningen 
 

Informant A menar att spel kan implementeras för att belysa hur en grupp målas upp. Han 

berättar att så kallade nazi-zombies är förekommande i spel och att detta fenomen kan bädda 

för diskussioner och analys av varför det är just nazister som porträtteras som zombies. ”[m]an 

kan då lyfta fram underliggande, ofta omedvetna sociala konstruktioner”.  

Slutligen menar informanten att spel kan lyftas in i undervisningen för elever som är spelin-

tresserade och härigenom använda det som en motivationsfaktor som hjälper till att väcka in-

tresse för historieämnet. ”[m]an behöver inte nödvändigtvis låta eleverna spela spel, det kan ju 

räcka med att visa exempelvis trailers eller liknande för att fånga upp eleverna genom att ta 

upp ett ämne som de är intresserade av”.  

 

Informant B menar att såväl film som lek är effektiva verktyg för undervisning och understry-

ker att spel torde excellera i samma avseende. ”[o]m film är en bra förmedlare av kunskap och 

konstgjorda minnen borde spel, som i princip är interaktiva filmer, vara ännu bättre. Om lek är 

en så framgångsrik och välprövad metod vore det fantastiskt att kunna ha lekar med förutsätt-

ningar som är helt omöjliga att uppnå i verkliga livet”.  

 

Vidare menar han att det finns en stor uppsättning spel som kan användas i undervisningssyfte 

för ämnet historia, genom vilka eleven kan lära sig om till exempel historiska personer, före-

mål, miljöer och händelseförlopp. ”[m]ånga spel kan även användas för att låta eleverna skapa 

en personlig koppling till historien och en förståelse, empati och identifikation med en viss 

individ eller grupp i en särskild epok”.  

Slutligen föreslår han att lärare, inför nya delmoment i undervisningen med fördel kan tipsa 

sina elever om böcker och filmer, men även spel som behandlar området. 
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Informant C menar att historiska skildringar i spel är ”[e]tt bra hjälpmedel eftersom eleverna 

då ges möjlighet att sätta sig in i tiden som spelet berör och kan därför utveckla sina kunskaper 

kring epoken samtidigt som de aktiverar sitt historiemedvetande”.  

 

Informant D anser att spel fungerar som bäst för att väcka ett intresse hos elever. ”[f]ps spel är 

mycket populära, bland annat Battlefield 1 idag. Elever kan alltså bli intresserade av omstän-

digheterna kring krigshistoria under 1900-talet”.  

Han menar vidare att spel även kan användas för diverse källövningar och belyser detta med 

spelserien Assassins Creed. ”[e]xempelvis medverkar karaktärer som Leonardo Da Vinci i ett 

av spelen. Då kan man fråga sig hur karaktärerna ser ut i spelet, vilka drag har de, och hur står 

dessa i komparation med personens egentliga drag och aktioner?”.  

 

Utifrån utsagorna syns det att det finns ett antal tillvägagångssätt för lärare att utnyttja spel för 

att uppfylla särskilda mål. Interaktionen och vidare identifikationen med spelvärden och spel-

mekaniken anses vara viktiga beståndsdelar av lärprocessen och härigenom kan ett intresse för 

olika epoker bildas. Genom att introducera spel för elever eller inkludera dessa som en del av 

undervisningen kan elever öva på exempelvis källkritik och att ställa historiska frågor med 

utgångspunkt i ett samtida perspektiv, vilket kan resultera i aktiveringen av historiemedvetan-

det.  

 

8.2 Informanternas egna lärdomar från historiska spel 
 

Informant A menar att han tidigare framförallt lärt sig om olika vapen och fordon som använts 

under vissa perioder, men även om andra världskrigets utveckling och viktiga slag. Informan-

ten poängterar att det, efter att ha läst mer historia och i synnerhet kurser om historiebruk är 

lättare att upptäcka fler saker i ett spel.  

[j]ag kan till exempel se många kopplingar till Europas medeltid i spel som Witcher 3: The 

Wild Hunt, trots att det är ett fantasyspel. Jag tror att det är möjligt att lyfta fram dessa saker 

för gymnasielever och på så sätt få dem att lära sig mer av att spela. Med rätt verktyg kan 

man lära sig mycket, och om läraren ger eleverna dessa verktyg kan det bli väldigt effektivt.   

 

Informant B och C utgår från spelet Age of Empires II. Den första säger att ”[n]är jag tidigare 

inte var lika inlärd i historia spelade jag ’AoE’, där en större förståelse för hur utvecklingen 

fortskred och vad som utmärkte olika kulturer bildades”.    
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Den senare beskriver spelets struktur, som går ut på att välja ett folkslag, bygga upp en stad 

och strida mot andra folk, såväl mot botar som människor. Folkslaget som väljs påverkar vilka 

förutsättningar du har, arkitekturen i din stad, vilka militära enheter du kan köpa samt vilken 

teknik som finns tillgänglig. ”[o]m du till exempel har valt Huns så behöver du inte bygga hus 

då de är nomader, eller om du väljer Britons så är deras specialenhet Longbow. Spelet har 

således en tydlig historisk förankring”. Han belyser även spelets kampanjläge som har ett tyd-

ligt historiebruk och uppdrag som rör Djingis Khan, Barbarossa, William Wallace, Joan of Arc 

samt Saladin. ”[g]enom spelet har jag alltså lärt mig mycket om medeltida krigsföring men 

även allt från mongoliska stammar, hunners bostadssituation, historien om William Wallace, 

till hur Attila byggde sitt rike och mycket mer”.  

 

Informant D exemplifierar återigen Assassins Creed serien och påstår att den:  

[e]rbjuder många möjligheter att lära sig om relativt väsentliga saker. Spelen utspelar sig 

under viktiga historiska perioder som renässansens Italien eller franska revolutionen. Man 

kan alltså få lära sig om viktiga personer och byggnader under denna tid, via ett knapptryck 

som återger information om exempelvis stora palats i Rom. Mitt intresse för medeltida kul-

turer och arkitektur väcktes av dessa tillfälligheter.  

 

Informanternas redogörelser visar att det finns många delar under spelens gång som skildrar 

olika epoker och innehåll som bär tydliga referenser från dessa, genom olika spelformer med 

varierade syften och spelvärldar. Witcher 3: The Wild Hunt skildrar en fiktiv värld och karak-

tärer men införlivar medeltidsinspirerade beståndsdelar i stor utsträckning. Age of Empires II 

har i sin tur ett tydligt historiebruk med geografiska miljöer, historiska personer och händelser 

i fokus och således kan spelaren lära sig om medeltida civilisationer. Assassins Creed har sin 

utgångspunkt i diverse viktiga historiska epoker och händelser som renässansen, amerikanska 

frihetskriget och franska revolutionen. I spelen exponeras mottagaren för sådant som arkitek-

tur, kläder, konst och historiska personer, och således kan såväl ett intresse som kunskap om 

perioderna bildas.     

         

8.3 Läroplanens utformning 
 

Vad berör läroplanens utformning och beaktande av denna aspekt av elevens livsvärld menar 

de alla att det inte explicit uttrycks något om spel, men att det i kursplanen för historia finns 

utrymme för tolkning och implementation av dem i undervisningen. De hänvisar till skolans 

och lärares roll att utgå från och bygga vidare på elevers existerande kunskaper samt främja 

elevernas livslånga lust att lära. 
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Informant A säger att: ”[o]m eleverna spelar på sin fritid, och läraren kan ge eleverna redskap 

att börja lära sig från spel, till exempel via att analysera historiebruk, kanske de också fortsätter 

med det under sitt liv. Man uppmärksammar dem för en typ av lärande som kan ske på fritiden”.  

 

Informant C säger vidare att läroplanen inte behöver genomgå en förändring,  ”[m]en jag ser 

gärna att skolverket inleder samarbeten med spelindustrin och bedriver forskning och utbild-

ning på området. Resultatet av detta vill jag sedan se publicerat som ett av skolverkets allmänna 

råd”.  Slutligen poängteras det att skolverket bör inkludera spel för de delar vari böcker eller 

film omnämns, eftersom det är ett liknande medium. 

 

Informant D poängterar också att läroplanen inte nödvändigtvis behöver genomgå en föränd-

ring: ”[s]om pedagog lär man sig augmentera tidigare metoder och via detta kan man alltså nå 

lektionstillfällen där spel inkluderas. Möjligheten ska absolut inte begränsas, men den ska inte 

heller forceras på pedagoger som inte kan nyttja det intresset hos elever”. 

 

Spel och spelande omnämns inte i läroplanen för skolan och det anses att detta inte är en nöd-

vändighet, men att de likväl kan omnämnas i samband med film och litteratur eftersom medi-

erna i många avseenden är lika. Läroplanens utformning tillåter emellertid relativt öppna tolk-

ningar av innehållet och således kan pedagoger i vetskap av spelintresserade elever, tipsa om 

olika spel som de, med rätt redskap för mötet med innehållet, kan analysera och fortbilda sina 

kunskaper och historiemedvetande.  

 

I läroplanen står det att:  

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk 

metod och förståelse av hur historia används. 

Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och 

perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.38  

 

Denna form av undervisning kommer främst att ske på elevens fritid när den kanske endast är 

ute efter underhållning. Lärandet sker alltså på elevens villkor, i samförstånd med lärarens vilja 

att förbereda eleven för mötet med innehållet, genom att ge den redskap för tolkningen av detta. 

                                                      

 
38 Skolverket 2011, s. 66. 
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Interaktionen med olika spelvärldar och historiskt innehåll med varierande verklighetstrogen-

het är en bra grund för lärande, men för att detta ska ske måste eleven vilja lära sig genom att 

reflektera över innehållet, under förutsättningar som pedagogen har bidragit till att skapa.    

 

8.4 Uppfyllande av centralt innehåll 
 

Vilka delar av det centrala innehållet för historia 1b kan uppfyllas genom spelande? Alla infor-

manter instämmer att det framförallt handlar om den europeiska epokindelningen utifrån ett 

kronologiskt perspektiv, med industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-ta-

len i Sverige och globalt, samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel 

mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat re-

sursutnyttjande. Vidare möjliggör spelandet en bearbetning och tolkning av historiskt käll-

material som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvin-

nors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.39 Genom att granska vilken 

historia som presenteras och hur den används, uppfylls kritisk granskning av olika källor och 

hur individer använder historia. Slutligen poängteras vikten att informera om att spelen inte är 

helt historiskt korrekta och på vilka sätt.  

 

De spel som presenteras i denna studie utgår från ett kronologiskt perspektiv där spelaren möter 

innehåll från medeltiden fram till tidigt 1900-tal. Genom att spela exempelvis Assassins Creed: 

Unity exponeras konsumenten för en fiktiv historia, med utgångspunkt i den verkliga världen, 

närmare bestämt Paris under franska revolutionen. Härigenom kan bland annat en förståelse 

och kunskap för viktiga händelser och personer bildas. Vidare återspeglas kvinnors och mäns 

försök att förändra sin situation.    

 

8.5 Fördelar och nackdelar med spelande 
 

Informanterna understryker att spel kan skapa intresse för ämnet, och det finns fördelar med 

dem så länge de används på rätt sätt. Det som anses särskilt fördelaktigt är möjligheterna att 

diskutera källkritik och historiebruk samt att spel är en stor förmedlare av konstgjorda minnen.  

                                                      

 
39 Skolverket 2011, s.73.  
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Informant D säger: ”[d]en huvudsakliga fördelen, enligt mig, är att elever ’luras’ till att intres-

seras av ämnet. Elevers intresse för spel kan alltså stå som motivering bakom varför man väljer 

att fokusera på exempelvis första världskriget”. 

 

Nackdelarna har emellertid ett visst övertag då spelande kan resultera i många timmar framför 

skärmen under ergonomiskt dåliga förutsättningar och följaktligen hälsoproblem. Om spel ska 

användas i undervisningen bör fokus förläggas på att synliggöra dessa negativa aspekter. In-

formant B menar: ”[a]tt ge undervisning på området och att köpa in höj-och sänkbara bord, 

ergonomiska stolar och musmattor med handledsstöd är några exempel”.  

Det poängteras efteråt att allt detta, samt inköpandet av spel innebär väldigt stora kostnader.  

 

Slutligen anses det vara problematiskt att skapa fruktbara undervisningssituationer om spelan-

det inte sker under kontrollerade former. Informant D säger att: 

[e]n potentiell nackdel som jag ser är att elevernas förhoppningar inte uppnås. Det är alltså 

viktigt att pedagogen i fråga säger att spelet inte kommer vara i centrum. Eleverna måste 

vara väl medvetna om att de ska fokusera på de angivna faktorerna, och att spelets roll i 

undervisningen är klargjort för eleverna. 

 

Spel finns i många olika former och är många till antalet, vilket borde innebära att det finns 

spel som tar upp beståndsdelar från alla tider, även en tänkt framtid. Det kan således antas att 

det finns ett stort urval av historiskt material, genom vilket eleven kan fortbilda sina kunskaper 

och aktivera historiemedvetandet. Spel kan vara ett sätt att väcka elevers intresse, men om de 

ska användas i undervisningen måste det ske i kontrollerade former med förutsättningar skap-

ade av pedagogen, så att eleven inte endast underhåller sig. Jonas Linderoth understryker att: 

”Spelens aspekt av att vara tilltalande och roliga ses ibland som ett villkor för att spelet ska 

fungera i pedagogiska sammanhang […] Samtidigt utgör spelets rolighet ett så centralt krite-

rium att spelets realism sätts i andra hand”.40 

 

I dagsläget finns några faktorer som pekar mot att spels potential fortsatt försummas och detta 

grundar sig främst i en ansträngd budget, men även hälsoaspekten av spelande. Inköpandet av 

datorer, spel, ergonomiska stolar och bänkar etcetera är inte realistiskt, men forskning och in-

formation om hur spelintresserade elever kan motarbeta hälsofaror genom att bland annat vara 

                                                      

 
40 Linderoth 2004, s.33. 
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fysiskt aktiva är ytterst viktigt för framtiden. Framväxten av E-sportprogrammet på gymnasiet 

med beaktning av såväl positiva som negativa aspekter av spelandet är ett bra steg i denna 

riktning.     

 

8.6 Digitalt infödda 
 

Informanterna tror att generationsskiftet inom lärarkåren kommer leda till att beståndsdelar 

från det digitaliserade samhället införlivas i undervisningen i större utsträckning.  

Informant A säger att: 

[d]e kommer nog på ett effektivare sätt utnyttja de resurser som finns men som nödvändigt-

vis inte måste kosta något. Som tidigare nämnt kan man ju använda sig av trailers eller de-

mos för att visa ett spel, och de är ju i stort sett alltid gratis. Personligen använder jag relativt 

lite teknologi i min undervisning rent praktiskt, men jag kan och gör å andra sidan väldigt 

många kopplingar till exempelvis film eller spel om jag vet att klassen har ett sådant intresse. 

Eftersom skolor får in allt mer användbar teknologi som till exempel smart boards, så tror 

jag att det kommer bli mer naturligt för lärare att använda sig av detta. 

 

Informant B menar att digitalt infödda lärare ” [k]ommer använda sig av mer interaktiva verk-

tyg som Prezi och Kahoot. Jag tror även att de kommer låta eleverna använda mer varierade 

redovisningsformer som till exempel ljud eller bildinspelning”  

 

Informant C säger att: ”[u]ndervisningen troligtvis kommer bli mer digitaliserad då digitalt 

infödda lärare enklare kan ta till sig nyheter inom den digitaliserade världen och därför följa 

med i framtidens utveckling”.  

 

Slutligen konstaterar informant D att:  

[m]ina egna erfarenheter inom skolvärlden säger att elever uppskattar lärare som är teknolo-

giskt bekväma. Alltså kan man som pedagog nyttja detta till sin egen vinning, och bygga en 

stark relation som digitala jämlikar. Framtida pedagoger kommer även troligtvis ha spelat 

sin egna beskärda del av dator eller konsolspel och det bidrar till vidare gemenskap mellan 

pedagoger och elever. Det finns alltså klara fördelar med att tillhöra ’deras’ grupp. 

 

Elizabeth Simpson och Susan Stansberry menar att denna generation vuxit upp med andra verk-

tyg för lärande och lekar. och att digitalt infödda tänker annorlunda än andra generationer.41 

Som lärare är det således ytterst nödvändigt att förstå dessa skillnader i inlärning.  

                                                      

 
41Simpson & Stansberry, Video Games and Teacher Development: Bridging the Gap in the Classroom. Miller 
(red.). 2008, s. 164. 
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Digitaliseringen och framväxten av smidiga läroplattformar och program har fått sitt genom-

slag i skolväsendet. Hur mycket dessa implementeras i undervisningen beror på pedagogen i 

fråga, men det kan antas att digitalt infödda lärare och blivande sådana har en större fallenhet 

för användningen av teknologin. Om lärare framgångsrikt kan kombinera den traditionella 

undervisningen med goda kunskaper om digitala läromedel, ges bra förutsättningar för varie-

rade inlärningsformer, och således kan olika individers behov och intressen mötas för ett ökat 

lärande.   

 

8.7 Påverkan av elevers föreställningar om epoker  
 

Det kan vara problematiskt att säkerställa huruvida elevers föreställningar om en epok påverkas 

när den skildras i spel, samt på vilka sätt de påverkas. Informant B säger att: ”[i] dag är det 

många gånger svårt att skilja på en skärmbild ifrån ett spel och ett foto. Den extrema verklig-

hetstrogenheten i kombinationen med interaktiviteten ger en väldigt stark inlevelseförmåga. 

Just interaktiviteten möjliggör en starkare identifikation och ett djupare rollövertagande”.  

 

Informanterna är enstämmiga i avseende med den föreliggande risken att elever kan få en fel-

aktig bild av historien, om spelet baserat på historiebruket exempelvis ger en ensidig bild av 

epoken med framställningar av en god och en ond sida. Informant A konstaterar att: ”[s]amti-

digt kan spel ge en större insikt i hur folk levde under en viss epok, så som i tidigare nämnda 

Witcher 3, där man tydligt får se senmedeltida kläder, byggnader och så vidare”.  

 

Slutligen belyser han aspekten av att elever kan skapa omedvetna bilder av epoker när de skild-

ras i spel och film. ”[ä]ven om eleverna förstår att spelet inte är historiskt korrekt, så skapar de 

ändå en bild av epoken utifrån spelet som kan sätta sina spår”.    

 

Informant D säger att: ”[e]leverna får i allra högsta grad ett romantiserat perspektiv på fram-

förallt krig. Det är pedagogens roll att motarbeta detta”.   

 

Battlefield 1 har utgångspunkt i 1918 och består av en uppsättning vapen och fordon, varav 

några var prototyper som inte användes under kriget. Härigenom kan eleverna få en felaktig 

bild av kriget. Utvecklarna har emellertid efterforskat perioden mycket och inkluderat 189 ko-
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dexinlägg som ger information om allt från taktiker till hur världen såg ut vid denna tid. Un-

derhållningen är huvudfokus och således kan autenticiteten försummas, men tack vare kodex-

inläggen kan eleven få nya kunskaper om var i världen och hur kriget utkämpades, eller exem-

pelvis hur man såg på kvinnor och icke-vita soldater. Det finns alltså häri aspekter av såväl 

positiv som negativ art i påverkan av elevens föreställningar och det är pedagogens ansvar att 

informera om detta.  

 

8.8 Avsaknad av spel i undervisningen 
 

Vad berör avsaknaden av spel i undervisningssyfte tror informanterna att det delvis grundar sig 

i okunskap och en förlegad syn hos digitalt invandrade på metodens potential och användnings-

områden, eftersom konceptet är obekant. Det konstateras även att det kan bero på att spelande 

ofta förknippas med en ohälsosam livsstil. Den främsta orsaken som anges är den ekonomiska 

aspekten med en hårt ansträngd budget och högre prioriteringar. ”[d]et är helt enkelt ett alltför 

kostsamt projekt med för få förespråkare för att det ska kunna genomföras.”    

 

Elizabeth Simpson och Susant Stansberry skriver att:  

The gap between Digital Native students and their Digital Immigrant teachers has been well 

documented as the root of many problems in classrooms. Research literature asserts that the 

use of video games can stimulate the enjoyment; motivation and engagement of students, 

aiding recall and information retrieval, and can also encourage the development of various 

social and cognitive skills […] Preservice and inservice teachers need strategies for thinking 

about pedagogy in ways that can result in successfully bridging this gap in the classroom.42 

 

Harry J Brown menar att förståelsen för spels potential som ett litterärt medium handlar om en 

förståelse för spel, men att dessa i många avseenden anses som en nymodighet att mixtra med 

snarare än hantverk att studera.  

Humanities Scholars read and watch movies, but most do not own game consoles, content 

to leave those to their kids. If we would see videogames as something more than a juvenile 

art form, videogame technology itself must become more stable, more integrated into the 

human experience out of which literature emerges, and slower in is evolution, so that writers 

may develop a mastery of the digital medium, and critics may reflect on the significance of 

the technological and theoretical challenges it poses.43   

 

                                                      

 
42 Simpson & Stansberry, Video Games and Teacher Development: Bridging the Gap in the Classroom. Miller 
(red.). 2008, s. 163. 
43 Brown 2008, s. 19. 
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Under senare år har spelen blivit mer komplexa genom större världar, djupare historier och en 

för spelare större möjlighet att påverka historien i spelet. Teknologin utvecklas sannolikt för 

snabbt för att etablera riktlinjer i hur spel kan eller bör användas i skolan. Forskningen om spel 

i relation till didaktik har emellertid fått ett större genomslag och således kommer troligtvis 

dess olika aspekter, såväl positiva som negativa, uppdagas i sinom tid. Det är möjligt att forsk-

ningen och generationsskiftet bidrar till att skolverket inleder olika projekt för implementat-

ionen av detta medium i undervisningen.   

 

8.9 Underhållning och lärande 
 

Informanterna anser att det kan vara problematiskt för lärare att finna en balans mellan spel 

som underhållning och motivationsfaktor för lärande, men att det är möjligt om de används på 

rätt sätt. Informant A menar att:  

[s]ka eleverna spela så behöver det ske i kontrollerade former, med ett styrt innehåll. Dess-

utom behöver läraren förbereda eleverna genom att säga till dem vad de ska titta efter till 

exempel. Det är viktigt att få innehållet att vara värdefullt, och på så sätt inte bara bli under-

hållning. Att bara hänvisa eller referera till spel tror jag kan vara ett bra sätt att balansera ut 

det, då det kan fånga elevernas intresse och på så sätt öka motivationen. Slutligen är det ju 

viktigt att känna sin klass så man vet om de ens har ett intresse för spel eller inte, annars kan 

det ju bli väldigt innehållslöst.        

 

Informant B understryker att:  

[j]ag anser att läraren inte kan skapa den balansen utan att spelet gör det. Sedan kan läraren 

försöka påverka balansen efter egen vilja. Detta skulle till exempel kunna ske genom att 

läraren ger uppgifter som eleverna måste utföra, frågor de måste bevara genom spelet eller 

kunskapskontroll genom efterföljande quiz, seminarium och redovisningar.  

 

Informant C säger att: ”Det ligger nog i hur man som lärare väljer att presentera spelen och att 

vara tydlig med vad spelen har att erbjuda kring den historiska delen samtidigt som undervis-

ningen blir varierande och intressant”.  

Informant D menar att:  

[e]ftersom spelindustrin utvecklas så snabbt, med nya spel lanserade i princip varje år inom 

diverse spelserier, blir det svårt att kategorisera spel efter relevans i klassrummet. Elever vill 

spela de nyaste spelen, alltså saknas det till viss del möjlighet för akademiker att erbjuda 

pedagoger ett lexikon av spel som är användbara i klassrummet. Det är alltså lärarens ansvar. 

Om läraren i fråga är intresserad av, och frekvent spelar spel finns stora möjligheter att an-

vända detta i klassrummet. Det finns dock en risk för de som inte är intresserade av spel att 

bli försummade i sådana fall. Som med de flesta andra hjälpmedel i klassrummet finns det 

särskilda tillfällen då det är positivt att bruka. Pedagogen måste alltså hitta rätt ämne, rätt 

spel och rätt elever i samma situation för att hitta en balans i undervisningen med spel.  
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Läraren är nödgad att ha bra kunskap om spel samtidigt som klassen bör vara spelintresserad 

för att en balans ska uppstå.  Ett tydligt exempel på hur spelets konstruktion kan skapa en balans 

mellan underhållning och motivation för inlärning av fakta är kodexinläggen i Battlefield 1, 

som låses upp genom förutbestämda mål. Eleven skulle alltså kunna utföra uppdrag X för att 

få information om Y. Processen kan i detta fall utföras ett bestämt antal gånger innan under-

hållningen blir det enda syftet, men om lärare genom att studera olika spel finner liknande 

användningsområden, kan eleverna motiveras att lära även på fritiden. Spelandet behöver så-

ledes in ske i skolan, men det blir elevens ansvar att lära sig.  

 

8.10 Elevers Identifikation med spel 
 

Att finna en identitet är för många skolungdomar en central del av denna period i livet och 

många av dem är mottagliga för yttre påverkan och att utforska nya aspekter detta. En av da-

torspels främsta egenskaper är dess förmåga att erbjuda interaktiva digitala verkligheter som 

spelaren uppslukas i och vidare sannolikt i många avseenden identifierar sig med.  

Informant A menar att:  

[m]ed en spelkaraktär kan eleverna skapa den identitet de vill och på så sätt testa sig fram 

lite. De får också chans att agera ut saker som inte är accepterat i samhället, vilket kanske 

kan hjälpa dem. De kan till exempel spela en ond karaktär för att hjälpa dem få utlopp för 

frustration eller liknande. 

 

Informant C säger: ”[a]tt analysera karaktärer i spelen kan absolut spela stor roll i elevens iden-

titetsutveckling, men det måste nog främst vara med spel som de själva är intresserade av eller 

som de kan kopplas samman med”.  

 

Informant D understryker att:  

[g]ällande karaktärer i spel finns diverse kroppsideal och genus-aspekter som måste beaktas. 

Både manliga och kvinnliga karaktärer erbjuder ’alfa’-versionen av könen. Männen är stora 

och starka, muskulösa och modiga. Kvinnorna likaså. För ungdomar sätter detta en viss 

standard som är svår att uppnå, speciellt med kroppar som inte än är färdigutvecklade. Det 

finns dock klara exempel på karaktärer i spel som bryter denna norm. En av huvudkaraktä-

rerna i spelet ”Last of Us” är en ung flicka som får göra svåra val vid en ung ålder. Alltså 

en karaktär som unga tjejer kan relatera till på ett positivt sätt. De flesta protagonisterna i 

spel är karaktärer som lider genom svåra tider och växer som personer. Alltså förespråkas 

hårt arbete och mental styrka. 

 

Beroende på vilket spel som spelas kan spelaren identifiera sig i olika grad med karaktärerna 

och världen. Det är alltså inte fastställt att en identifikationsfas inleds, men om det sker är det 
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sannolikt att eleven kan finna såväl positiva som negativa aspekter av sig själv, vidareutveckla 

och få utlopp för dessa genom spelmekaniken och således stärka sin identitet. 

 

Vinicious Marino Carvalho beskriver The Witcher 3: The wild Hunt: 

W3 requires players to make hard choices in a context of world-changing political struggles 

and imperatives of fate. It also presents these conflicts through a micro lens, focusing on its 

effects on people’s lives over the twists of fortune between kings, nations, and races. 

Throughout his journey to find his daughter, Geralt’s involvement will change the course of 

his world’s history, but in ways in which he could not anticipate. While the game employs 

the familiar formula of decision-making via dialogue, the quantity of decision points is so 

great and the flags that mark the crucial choices so well hidden that the player, at the game’s 

conclusion, remains in the dark about the causal connection that led to the observable out-

comes.44  

 

Spelet tillåter spelaren att i en enorm värld interagera med ett stort urval karaktärer som spela-

ren kan välja att hjälpa eller inte hjälpa, att döda eller låta leva. Spelets handling drivs framåt i 

kraft av interaktionen och dialoger med karaktärerna. Spelaren ställs under resans gång inför 

en myriad olika moraliska ställningstaganden som kommer påverka spelets utgång olika bero-

ende på valet som gjorts. Vidare borde spelaren baserat på sina val genomgå en identifikations-

process med spelvärlden. 

 

Harry J. Brown skriver:” If we can win by being good or evil, then what ultimately motivates 

our choices in the game? Does the way we play the game tell us something about who we 

are?”45 

 

Världen och historien är fiktiva men likväl djupt inspirerade av medeltiden och således kan 

elever bilda ett intresse för epoken. Spelet har en 18-årsgräns och innehållet som skildras kan 

vara av känslig natur då det är en sorts reflektion av dåtidens värderingar. Om spelet används 

i år tre på gymnasiet kan det bädda för diskussioner och jämförelser med källor om hur män-

niskor levde under 1200-talet och härigenom belysa exempelvis genusaspekter med utgångs-

punkt i samtiden.      

 

 

                                                      

 
44 Carvalho 2016. Ghost in the Cartridge: History and Human Agency in Videogames. gamevironments 5, 104-
131. Hämtad från http://www.gamevironments.uni-bremen.de. s. 113.  
45 Brown 2008, s. 89. 

http://www.gamevironments.uni-bremen.de/
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8.11 Elevers reflektion över det historiska innehållet 
 

Informant A säger:  

[u]tgår jag från mig själv som gymnasieelev, så vet jag att jag förutsatte att spelen inte var 

helt historiskt korrekta. Jag tog ju ändå till mig viss information, som till exempel slagfält, 

vapen, personer och så vidare. Historiebruket och historiemedvetandet reflekterade jag dock 

inte över alls, då jag inte hade kunskapen för att göra det. Hade jag haft den, och får eleverna 

det i skolan så tror jag inte att det är omöjligt att de börjar reflektera över sådana saker själva.   

Informant B understryker att: 

[j]ag tror att majoriteten av eleverna inte reflekterar utan registrerar. Jag själv ägnar sällan 

tid åt reflektion när jag läser eller ser på något. Istället upptas jag av texten eller bilden och 

ägnar mest fokus på att ta in vad jag ser. Reflektionerna brukar komma först senare när jag 

sysselsätter mig med något annat och det dyker upp i huvudet. 

 

Informant D utgår från att elever reflekterar väldigt lite.  

[o]m en elev spelar spel hemma gör hen detta av den huvudsakliga anledningen den upp-

skattar spelet som underhållning. Alltså tror jag att man reflekterar ytterst lite på innehållet 

i sig. Därför kan elevers perspektiv förbättras av lärarledda lektioner med spel i klassrum-

met. Det finns trots allt tydliga kopplingar mellan spel som Battlefield 1 och Assassins Creed 

och historiebruk samt kopplingar till samtiden. Det viktiga blir återigen att pedagogen är 

förmögen att distansera överdrifterna i spelen från den ibland mer banala verkligheten. Spe-

len romantiserar alltid till viss del olika faktorer och dessa måste bemötas och konkretiseras 

för eleven.  

 

Huruvida elever reflekterar över det historiska innehåll de möts av i spel, samt på vilka sätt den 

gör det baseras på individens intresse för ämnet, såväl som nivån av abstrakt tänkande eleven 

besitter. Spelande är en form av underhållning och flykt in i andra världar och således är det 

sannolikt att reflektioner om innehållet inte sker i alltför stor utsträckning. Om lärare förser 

eleverna med rätt verktyg för reflektion över spelet finns emellertid goda chanser att tolka och 

analysera det historiska innehållet för att mobilisera och utveckla historiemedvetande. 

 

I texten som följer presenteras ett axplock av Cecilia Trenters intervju med utvecklare till 

Dragon Age. ”[t]he war between the Quanarians and the Tevinter Empire was sort of inspired 

by the Byzantine Empire and the ancient Romans, and Antiva, which was run by the Crow, 

was our version of Venice and the merchant guilds.”46  

 

                                                      

 
46 Trenter 2016. Interview with Mike Laidlaw and David Gaider at BioWare. gamevironments 5, 264-284. Häm-
tad från  http://www.gamevironments.uni-bremen.de. s. 267.  

http://www.gamevironments.uni-bremen.de/
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“[Dragon Age is] sort of hyper-medieval. It is very much feudal time. It is a time when they 

firmly believe that they are very cultured but they have lost a ton.”47  

 

“[w]hen we are looking at the art style, there are some points to where we go right to the Re-

naissance.”48 

 

“[t]hat’s what history is all about, it’s all about viewpoints […] history without context is not 

human history because it is always presented from the point of view of the victors, there are 

always pieces that are lost or misunderstood or purposely overstated”49 

 

[t]here were a few different cultures we were sort of have been reminiscent of […] you can 

sort of point to the Jewish people or even Native American in terms of how they lost their 

homeland and try to wander the world until they can make claim on the homelands. […] I 

don’t think it [our history] so well known that using it as a lodging point is a bad thing… it 

is kind of sad that a lot of people don’t know that they have a relation to our own history.50  

 

Rollspel likt Dragon Age eller The Witcher är fantasidrivna men bär många referenser till me-

deltiden och således kan eleven med rätt redskap analysera innehållet och reflektera över detta. 

Spelen kan även i ren litteraturanalytisk bemärkelse användas ämnesövergripande med eng-

elska och analyseras utifrån de olika folkgrupperna i spelet som ställs i kontrast mot existerande 

folkgrupper. Härigenom kan diskussioner om porträtteringar av olika raser och tolkningar av 

dem i litteraturens fantasygenre möjliggöras.    

 

Avslutningsvis konstateras det från informanterna att lärarens roll i implementationen av spel 

som undervisande medel under nuvarande förhållanden sträcker sig till att informera eleverna 

om möjligheterna som ges genom spelen. Det poängteras att det är vitalt att läraren besitter stor 

förkunskap om såväl spel som epoken som skildras och att denne genom att förse eleverna med 

rätt verktyg för mötet med det historiska innehållet kan hjälpa dem analysera historiebruk samt 

kritiskt granska källmaterialet, för att sedermera aktivera och vidareutveckla sitt historiemed-

vetande och följaktligen historiska kunskaper.  

                                                      

 
47 Trenter 2016 Interview with Mike Laidlaw and David Gaider at BioWare. gamevironments 5, 264-284. Häm-
tad från  http://www.gamevironments.uni-bremen.de. s. 269. 
48 Trenter 2016, s. 270. 
49 Trenter 2016, s. 273. 
50 Trenter 2016, s. 274. 

http://www.gamevironments.uni-bremen.de/
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8.12 Historiebruk 
 

Som innan nämnt brukas historia genom såväl intentionella som funktionella val som för indi-

vider och samhällen uppfyller särskilda behov och intressen. Utvecklarnas primära syfte med 

produkten är att underhålla konsumenten och är således skapat i kommersiellt avseende för att 

möta behoven att öka historiens värde och göra ekonomiska vinster. Historiebruket inom den 

historiekulturella sfären rör sig framförallt om fundamentala existentiella, moraliska och mak-

torienterade aspekter som är grundläggande för historiemedvetandet. Vidare behandlar histo-

riebruk med stort intentionsdjup sådant som liv och död, gott och ont samt makt och maktlös-

het.51  Innehållet som skildras i spelen kan alltså antas vara baserat på intentionen att belysa 

dessa frågor.  

 

Produkterna är skapade i kommersiellt syfte och framställningen av innehållet fyller för kon-

sumenten behovet att minnas, eller inte glömma, och således är bruket existentiellt. Det går 

vidare att urskilja ett såväl vetenskapligt som pedagogiskt bruk av historia genom dessa histo-

riekulturella artefakter. Enligt typologin av historiebruk ämnar det vetenskapliga fylla behovet 

att rekonstruera det förflutna, bruket sker av historiker och historielärare och har en tolkande 

funktion. Det politisk-pedagogiska bruket handlar i sin tur om att illustrera och debattera histo-

riska likheter och skillnader i kontrast mot samtiden, vari funktionen är en instrumentali-

sering.52 Utvecklarna av spelen har sannolikt anlitat historiker för att möjliggöra en verklig-

hetstrogen framställning av innehållet, som i sin tur kan brukas pedagogiskt av historielärare 

genom att dessa införlivar denna aspekt av elevers livsvärld i undervisningssyfte.  

 

8.13 Historiemedvetandet aktiveras   
 

Med utgångspunkt i de processer Thorp listar, vari ett historiemedvetande mobiliseras, står det 

klart att narrativet, eller berättelsen, som ligger till grund för allt historiemedvetande, uppfyller 

denna stimulans genom varierande spelmekanik och spelvärldar som relateras till vår verklig-

het.  Historiedidaktiker menar att individers förmåga att återge kontextuellt förankrade histo-

riska berättelser, innehavande av kausala förklaringar, har ett utvecklat historiemedvetande. 

Det är själva komplexiteten i olika historiska förklaringar som tyder på individens nivå av 

                                                      

 
51 Karlsson, Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv. Karlsson & Zander (red.). 2014, 
s.72. 
52 Karlsson, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. Karlsson & Zander (red.). 2009, s.59. 
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historiemedvetande.53 Spelutvecklarna har alltså sorterat historiska kunskaper i en specifik 

kontext, som de sedan förmedlar till målgruppen genom meningsfulla berättelser, vilka är en 

manifestation av ett historiemedvetande.   

 

Det är svårt att säga precis hur komplexa förklaringar av det historiska skeendet som kan åter-

ges genom den information som förmedlas i spelen. Intervjuerna visar emellertid att det  

otvivelaktigt finns en bas inom vilken elever kan bilda kunskaper om olika epoker och vidare 

aktivera sitt historiemedvetande. Härigenom möjliggörs en situation där ett intresse för peri-

odens olika beståndsdelar tar vid hos eleven, som tack vare dagens lättåtkomliga informations-

flöde förhoppningsvis söker sig förbi spelens historiska innehåll och fördjupar sina kunskaper. 

Följaktligen, i mötet med elevens lilla historia och den större historien, ges förutsättningar för 

en bredare förståelse och vidgade perspektiv på historien, vilket sannolikt mynnar ut i ett dju-

pare historiemedvetande.    

 

Lite mer än 102 år har passerat sedan första världskriget bröt ut och lanseringen av Battlefield 

1, och händelserna var för världen sannerligen omvälvande. Utvecklarnas val att genom denna 

historiekulturella artefakt skildra händelserna torde vara medvetet, särskilt i avseende att 

skildra hur världen såg ut såväl innan som efter den nya krigföringen och teknologins införan-

den. En annan aspekt av dessa händelsers påverkan på eftervärlden är de förstörbara miljöer 

som förverkligas genom den audiovisuella motorn Frostbite 3. Genom att skildra förrenderade 

delar av slagfält och grönområden på de olika banorna i kombination med förstörelse av bygg-

nader och terräng i realtid, kan spelaren få en uppfattning för hur maskineriet och eldkraften 

ödelade landskap och städer.  

 

Här kan en koppling göras mellan ländernas maktkamp, vetenskapliga och teknologiska fram-

steg samt deras inverkan. Om eleven iakttar denna aspekt av spelet och samtidigt reflekterar 

över förhållanden i nutiden som till exempel klimatdebatten, kan således historiemedvetandet 

mobiliseras. 

 

Utifrån spelens kontext finns goda möjligheter att studera den skildrade periodens rådande för-

hållanden. Rollspel som The Witcher 3 tillåter spelaren att påverka historien genom en stor 

                                                      

 
53 Thorp 2013, s. 109. 
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uppsättning moraliska dilemman som sannolikt leder till identifikation med spelvärlden. Ge-

nom studiet av dessa normativa värden tvingas eleven att se den tidens samhällsvillkor och kan 

härigenom ställa dem i relation till samtidens förhållanden och vidare reflektera över framtida 

värderingar, vilket resulterar i ett aktiverat och utvecklat historiemedvetande. 

 

Det genetisk-genealogiska perspektivet handlar om att förstå historien såväl framlänges som 

baklänges, alltså att med utgångspunkt från historiska skeenden förstå hur historien efter detta 

har utvecklats, eller att med samtida perspektiv och frågeställningar studera epoken.54 Spelse-

rien Assassins Creed skildrar beståndsdelar från viktiga händelser som exempelvis franska re-

volutionen. Spelet kan alltså användas för att belysa människors roll i samhället under epoken 

och hur dessa låg till grund för framväxten av dagens demokratiska samhälle. I närmandet av 

denna period finns även, med utgångspunkt från nutida perspektiv, en grund för frågeställ-

ningar och diskussioner om makt, etnicitet och genus för att nämna några.  

 

Enligt forskare är historiskt berättande den process som stärker elevens genetiska uppfattning 

av historien, medan arbete med källor och tillämpande av källkritiska kriterier stärker den ge-

nealogiska förmågan.55 Utifrån en historiebruksanalys av innehållet och informationen eleven 

exponeras för kan annat källmaterial lyftas in för att studera verklighetstrogenheten. Det  finns 

således möjligheter att skapa fruktbara källövningar som visar på den tidens samhällsdebatter 

eller folkrörelser som kan jämföras med nutida debatter och kollektiv. 

 

Historiskt tänkande kan, enligt historiedidaktiker, anses vara likställt med ett historiemed-

vetande i praktiken, då det erfordrar tankeprocesser som kontextualiserar och värderar histo-

riska händelser multikronologiskt utifrån individens förkunskaper. Som innan nämnt finns det 

en problematik med begreppet historiemedvetande då det är mångfacetterat och det inte finns 

några preciserade svar på hur historiemedvetandet påverkar individen och identiteten. Det går 

att påpeka att en individs utveckling av historiska kunskaper föranleder utvecklingen av histo-

riemedvetandet, men samtidigt behöver inte all kunskapsutveckling innebära att just historie-

medvetandet utvecklas.56   

 

                                                      

 
54 Thorp 2013, s.111. 
55 Thorp 2013, s. 111. 
56 Thorp 2013, s. 113. 
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Första världskriget hamnar enligt författarens uppfattning ofta i skuggan av andra världskriget 

såväl i undervisningssammanhang som i rent kommersiella avseenden, vilket till stor grad 

grundar sig i det breda dokumentära material och förstahandskällor som bevarats. Elevers kun-

skaper om första världskriget kan i många fall vara bristfälliga och främst baseras på det euro-

centriska perspektivet som återges i läroböckerna. Genom mötet med det historiska innehåll 

som innefattas i Battlefield 1 kan eleven komma att tänka på kontexten inom vilken det utspelar 

sig i och utifrån sina förkunskaper inse att den uppfattning som individen haft sedan tidigare, 

förändras och utvecklas genom spelets uppdrag, berättarröstens information och kodexinläg-

gen. Vidare visar de olika krigsskådeplatserna på krigets omfång. Kunskaperna som bildas om 

perioden behöver för eleven inte nödvändigtvis innebära ett utvecklat historiemedvetande, men 

om den ges rätt verktyg för analysen av innehållet kan detta leda till att eleven i större utsträck-

ning reflekterar över kontexten i relation till sin egen livsvärld, och härigenom kan historie-

medvetandet mobiliseras och utvecklas. 

 

Det kan slutligen konstateras att de olika processerna inom vilka historiemedvetandet aktiveras, 

i olika grad, är involverade i spelarens möte med innehållet. Genom förmedlingen av innehållet 

i exempelvis Age of Empires II, kan spelaren ta del av nya kunskaper om olika civilisationer 

under medeltiden. Kampanjläget innefattar historiska personer och vidare förhåller sig spelet 

historiskt korrekt till geografiska platser och vedertagna uppfattningar om hur civilisationerna 

levde samt vilka teknologiska förutsättningar de hade. Eleven kan alltså genom rätt verktyg för 

en tempusöverskridande reflektion om exempelvis livsförhållanden och teknologiska framsteg, 

aktivera och vidareutvecklare sitt historiemedvetande.  
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9. Sammanfattning 
 

 

Studien grundar sig i författarens mångåriga datorspelsintresse, som i egenskap av blivande 

historielärare anser att historiska spelskildringar har potential att påverka elevers kunskapsbild-

ning i varierande utsträckning. I och med den fortskridande digitaliseringen av samhället är 

skolväsendet nödgat att följa med i den teknologiska utvecklingen för att framgångsrikt kunna 

möta digitalt infödda individers olika behov, likväl som att utnyttja många av de fördelaktiga 

program och plattformar som finns tillgängliga. Historiekulturella artefakter influerar stora de-

lar av samhället och datorspel har för många skolungdomar en stark ställning som underhål-

lande medel. 

 

Spelutvecklingen fungerar, i många avseenden, i symbios med teknologins utveckling och se-

dan mitten av 00-talet har framförallt de rent audiovisuella aspekterna av spel genomgått stora 

förändringar som mynnat ut i någotsånär autentiska skildringar. Utvecklingsprocessen visar 

inga tendenser på att stagnera inom en överskådlig framtid och således förutsätts att framställ-

ningarna kommer bli än mer sofistikerade, sett i ett helhetsperspektiv. 

 

Gymnasieskolans huvudsakliga uppgift är att förbereda elever för det kommande livet genom 

att förmedla kunskaper såväl som att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna fortbildas. 

Eleverna ställs inför en komplex, ständigt föränderlig verklighet med stort informationsflöde 

som erfordrar kritisk granskning av fakta. Spel kan vara en språngbräda för ett ökat historiein-

tresse och härigenom ges många möjligheter att på olika sätt uppfylla delar av det centrala 

innehållet för historieämnet. Spel i relation till lärande har fått ett bredare genomslag i den 

historiedidaktiska forskningen under senare år, där spelens olika användningsområden uppda-

gats. Vidare pekar undersökningar på att skillnaderna mellan digitalt infödda elever och digitalt 

invandrade lärare kan ligga till grund för olika problem i klassrummet, då lärarna försummar 

elevers olika inlärningsförmågor som förverkligas genom digitala läromedel.          

 

Syftet med studien är att genom intervjuer av aspirerande historielärare, synliggöra historiska 

spelskildringars olika användningsområden i undervisningssyfte, samt vilka faktorer i histo-

riska spel som kan föranleda historiskt kunskapsbildande och utveckling av historiemedvetan-

det. Resultatet för studien baseras på fyra informanters utsagor om egna upplevelser av histo-

riska spel, samt deras syn på dem som kunskapsförmedlare. Svaren ställdes sedermera i relation 
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till aktuell litteratur och fokuserar på att utifrån de teoretiska utgångspunkterna analysera på 

vilka sätt denna historiekulturella artefakt, genom historiebruket i framställningarna kan stimu-

lera historiemedvetandet och vidareutveckla detta genom olika processer. Resultaten visar att 

det för elever onekligen finns en grund inom vilken de kan vidareutveckla såväl sina historiska 

kunskaper som historiemedvetande.  

 

Användningsområdena påvisas vara många, varav två centrala är analys av historiebruk och 

olika framställningar som kan granskas utifrån källkritiska kriterier. I läroplanen utrycks inte 

spel explicit. Kursplanen tillåter emellertid relativt öppna tolkningar av det centrala innehållet 

som möjliggör implementationen i undervisningssyfte. Avsaknaden av spel i undervisnings-

miljö anses bero dels på en förlegad syn på dess fördelar och en hårt ansträngd ekonomi, men 

även negativa aspekter som fysiskt inaktivitet och ohälsosam livsstil. 

 

Generationsskiftet kan innebära att implementation av digitala läromedel sker i större utsträck-

ning. Detta i kombination med vidare forskning kan leda ett paradigmskifte, som resulterar i 

att skolväsendet anammar spels inneboende förmåga att genom interaktiva spelvärldar stimu-

lera intresse för historia och motivation för lärande. Datorspel liknar filmer och litteratur i 

många avseenden och delar många användningsområden. De särskiljer sig emellertid genom 

interaktionen med spelvärlden och berättelsen, som spelaren kan påverka. Skolverket kan ge 

spel utrymme i undervisningen genom att omnämna dem i samband med film och litteratur 

eller att inleda diverse projekt för området. Vidare är det viktigt att synliggöra såväl negativa 

som positiva aspekter av spelande.   

         

Användandet av spel erfordrar från pedagogen goda kunskaper om området och vidare att det 

i skolmiljö sker under kontrollerade former med förutbestämda mål, för att säkerställa kun-

skapsbildning  Om spelandet sker på fritiden är det pedagogens ansvar att förse eleven med 

redskap för mötet med spelvärlden och analysen av denna. Vidare krävs elevens vilja att re-

flektera över innehållet. Om läraren förbereder ett sorts analytiskt schema för eleven när denne 

spelar är det sannolikt att den skapar ett intresse för centrala aspekter av epoken, men även 

mindre, likväl viktiga beståndsdelar av denna som kanske inte inryms i undervisningen. Häri-

genom kan den stimulera sin reflexiva tankeprocess genom olika erfarenhetskontexter och för-

väntningar, vilket mynnar ut i ett vidareutvecklat historiemedvetande. Om pedagogen tipsar 

eleverna om spel som skildrar perioden som kommer i följande segment av undervisningen är 

det sannolikt att eleven identifierar sig med spelvärlden och dess karaktärer och såldes i viss 
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mån, beroende av spel, kan uppleva hur det var att leva på den tiden. Detta kan vara ett sätt att 

få eleven att vara än mer intresserad och motiverad att lära sig genom undervisningen i skolan   

  

Olika sorters historiska spelskildringar föranleder varierande mängder innehåll och bakomlig-

gande syften med produkten. Historiebruket i ’AoE’ är tydligt och handlar främst om att rekon-

struera medeltiden och några av dess civilisationer genom att införliva vetenskapliga historie-

uppfattningar. Elever kan således lära sig om rådande livsförhållanden under medeltiden och 

sätta dessa i relation till sin samtid, vari historiemedvetandet mobiliseras. Den främsta egen-

skapen med rollspel som The Witcher är inte den historiska autenticiteten, utan snarare inter-

aktionen med spelvärlden i det dialogbaserade narrativet med flervalsalternativ. Spelaren står 

i centrum då det är dennes olika val som driver berättelsen framåt. Möjligheten att studera 

normativa värden med utgångspunkt i samtida frågeställningar införlivas genom de moraliska 

ställningstaganden som spelaren ställs inför. Vidare borde interaktionen leda till en identifikat-

ionsfas och valen som görs i spelet kan anses vara en reflektion av spelarens personlighet. 

Elever kan således genom spelandet få utlopp för särskilda behov samtidigt som den finner 

olika aspekter av sig själv i sökandet efter sin identitet. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att spel kan uppfylla samma funktioner som filmer 

eller litteratur, med en mängd användningsområden och fördelar utöver det. Det är främst in-

teraktionen med spelen och spelarens makt att påverka som bör beaktas med denna undervis-

ningsmetod, då detta, åtminstone för spelintresserade elever kan föranleda ett ökat intresse för 

olika epoker och vidare motivation för lärande genom att analysera spelen. Det axplock av spel 

som presenteras i studien visar att spel onekligen är en drivande kraft i mobiliseringen och 

utvecklingen av historiemedvetandet. Elever kan, under förutsättningar skapade av lärare stu-

dera beståndsdelarna i dessa och utgå från genetiska såväl som genealogiska perspektiv och 

reflektera över detta tempusöverskridande.  

 

Än är vi inte där, men infasningen av digitalt infödda lärare i kombination med vidare efter-

forskning av området torde innebära att spels potential som historieförmedlare och motivat-

ionsfaktor för lärande uppdagas i större utsträckning, där ett första steg kan vara att omnämna 

spel i samma bemärkelse som film och litteratur. Vidare är det viktigt att synliggöra såväl po-

sitiva som negativa aspekter av undervisningsmetoden. Det som slutligen är absolut viktigast, 

är att skolväsendet består av skickliga pedagoger som är medvetna om elevers olika inlärnings-

förmågor och således kan möta dessa genom varierade inlärningsmetoder som beaktar elevers 
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livsvärld. Ska spel användas i undervisningen måste läraren besitta goda kunskaper om dessa 

för att kunna säkerställa fruktbara övningar med förutsatta mål. Sker undervisningen på elevens 

fritid handlar det emellertid om ett samförstånd mellan pedagog och elev, där pedagogen förser 

med redskap och eleven i kraft av dessa reflekterar över innehållet, som följaktligen sannolikt 

innebär historiskt fortbildande och ett utvecklat historiemedvetande.       
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Bilaga  

 
 

Anser du att det finns potential i historiska spel som ett hjälpmedel för elevers bildande av 

kunskap och aktivering av historiemedvetandet? På vilka sätt kan de användas? 

 

Kan du ge ett exempel på när du själv lärt dig något av att spela ett spel som förmedlar histo-

riskt innehåll? 

 

På vilka sätt tycker du att läroplanen för gymnasiet beaktar denna aspekt av elevers livsvärld? 

Om inte alls, vad kan eller bör skolverket göra för att lyfta fram detta? 

 

Vilka delar av det centrala innehållet för historia 1b tror du, delvis eller fullt ut, kan uppfyllas 

genom spelande? Ge gärna exempel på ett specifikt spel.  

  

Vilka för-respektive nackdelar ser du med användandet av spel i undervisningssyfte?  

 

På vilka sätt tror du att elevers föreställningar om en epok kan påverkas när den skildras i ett 

historiskt spel 

 

Varför tror du att spel får så lite utrymme inom skolväsendet? 

 

På vilka sätt tror du att digitalt infödda lärare kan, eller kommer ta tillvara på de fördelar som 

finns med det digitaliserade samhället?  

 

Hur kan lärare finna en balans mellan spel som underhållning och en motivationsfaktor för 

lärande? 

 

Vilka aspekter av identifikation med spelvärlden tror du kan gynna elevers identitetsutveckl-

ing? 

  

På vilka sätt tror du att eleven reflekterar över det innehåll som denna möter?  

 

Hur kan lärare arbeta för att förbereda elever för reflektion över t.ex. historiemedvetande, 

korrekthet och historiebruk när denna spelar?  
 

  

  


