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Sammanfattning 

Den här studien analyserar datorspelet Assassins Creed Origins, dess historiedidaktiska 

potential, samt dess multimodala resurser.  Studien visar att Assassins Creed Origins har stor 

didaktisk potential och kan bidra till ökade historiekunskaper, förståelse för historiebruk och 

historiemedvetande. Spelets multimodala resurser är många och användbara i 

historieundervisningen. Studien visar på att det behövs mer forskning inom området, men att 

datorspel med historiedidaktisk potential kan användas i skolverksamheten. 

Nyckelord: Historiedidaktisk potential, datorspel, multimodala resurser, Assassins Creed, 

digitala verktyg. 
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1. Inledning 
I dagens moderna samhälle är teknologi något som används av nästan alla dagligen. Television, 

mobiltelefoner, datorer, och surfplattor är bara några exempel på digitala verktyg vi använder 

oss av i vardagen. Både i vardagslivet och i skolan har teknologin kommit att erbjuda oss sätt 

att lära oss nya saker. Numera är det obligatoriskt att inkludera och använda digitala verktyg i 

grundskolan. Tidigare forskning har visat att multimodala resurser kan erbjuda elever flera sätt 

att lära sig om ett skolämne. Något som ger skolan fler alternativ att lära ut skolämnen.  

Sedan revideringen av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2018 är användandet av digitala verktyg nu ett obligatoriskt moment i klassrummet.1 Det 

betyder att elever numera ska ges chansen att interagera och använda sig av teknologi, samt få 

en förståelse för hur det ska användas.2 Digitala verktyg kan exempelvis vara hårdvara som 

datorer och Ipad/surfplattor, men kan även vara mjukvara som hemsidor, ljudböcker och 

datorspel. Efter revideringen av läroplanen finns det nu krav på ”digital kompetens” för elever 

i skolan. Anledningen till det är eftersom vi lever i en digital värld idag med ett gigantiskt 

informationsflöde och ökad digitalisering.3 Elever måste ges både kunskap, information och 

erfarenhet i skolan för att de ska kunna förberedas för arbetsmarknaden, och deras vardagsliv. 

Digital kompetens enligt skolverket är:  

• kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

• kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

• ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

• kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av 

digital teknik. 4 

Allt detta kommer att ge elever möjligheten till att vara förberedd för den digitala verkligheten 

när de är färdiga med grundskolan. 

Datorspel är något som kan användas som ett digitalt verktyg, och beroende på vilket 

ämne kan olika datorspel användas till att främja elevers lärande. Datorspel är något som 

                                                           
1 Skolverket ”Förändringar och Digital Kompetens i styrdokument” 2019 
https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital-kompetens (Hämtad 2019-04-26). 
2 Skolverket 2019 
3 Skolverket 2019 
4 Skolverket 2019 

https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digital-kompetens
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tidigare forskning har visat har kunnat bidra till ökad inlärning inom olika ämnen. Exempelvis 

barn som spelare många spel på engelska har ofta större kunskaper inom engelskaämnet. 5 

1.1 Syfte 
Tidigare forskning har visat att datorspel ibland används i skolan som digitala verktyg och 

lärresurs. Syftet med den här undersökningen är att undersöka datorspels didaktiska potential i 

historieundervisningen. Didaktisk potential innebär vilket lärande en specifik lärresurs kan 

möjliggöra och kommer förklaras mer ingående i rubrik 2.3.  

Den här studien kommer att analysera den didaktiska potentialen hos ett datorspel i 

spelserien Assassins Creed.  Undersökningen kommer att kopplas mot årskurserna 7-9 i 

grundskolan. I den här undersökningen använder jag datorspel som ett samlingsord som 

inkluderar datorspel och tv-spel. Detta eftersom Assassins Creed kan spelas på speldator och 

tv-spelskonsoll. Spelet har ett historiskt innehåll och hela urvalsprocessen kommer presenteras 

i rubrik 3.2. Med syftet kommer två forskningsfrågor, de är: 

- Hur kan datorspelets innehåll relateras till historieämnets centrala innehållet och 
kunskapskrav för åk 7-9 i Lgr11? 

- På vilket sätt bidrar spelets multimodala karaktär till spelets historiedidaktiska potential? 

 

2. Bakgrund 

2.1. Multimodalitet 
Den didaktiska forskningen idag intresserar sig i hög grad för teorier om multimodalitet, och 

hur olika teckensystem interagerar i olika former av meningsskapande. Multimodalitet utgår 

ifrån olika resurser som existerar för att tolka och skapa mening.6 De olika resurserna kan vara 

ord, skrift, rörelser, bilder, ljud, färger m.m. Resurserna kan kombineras på olika sätt och ge 

uttryck i form av böcker, radio, tv-program eller andra digitala medier som datorspel.7 Tidigare 

har det skrivna språket och det tryckta ordet värderats högre, men i dagens samhälle är 

kommunikationen uppbyggd kring flera olika teckenvärldar, medier och uttryckssätt.8 

                                                           
5  Pia Sundqvist 2019 Commercial-off-the-shelf games in the digital wild and L2 learner vocabulary. 
Language Learning & Technology. 
6 Staffan Selander & Gunther Kress. Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. (Studentlitteratur 
AB) 2017.s 26. 
 
7 Selander & Kress 2017, s.27. 
8 Selander & Kress 2017, s.27. 
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Berättelser som tidigare berättades med hjälp av skriftlig litteratur kan idag upplevas med hjälp 

av filmer eller datorspel. Begreppet ”litteratur”, som tidigare främst kopplades till böcker går 

idag att koppla till flera digitala medier, exempelvis datorspel och filmer.9. Skillnaden mellan 

att läsa en text i en bok, och att läsa samma text medan man ser personer utföra handlingarna 

man läser om kan erbjuda elever flera sätt att förstå och lära sig. Rörliga bilder som exempelvis 

datorspel erbjuder idag nya sätt att lära sig; samtidigt som det erbjuder variation från det 

klassiska lärandet av endast bokläsning för att få kunskaper. Digitala medier erbjuder även 

elever flera sätt att interagera globalt med andra människor över jorden. 

Utifrån elevers olika intressen interagerar de med andra med samma intressen. 

Människor utbyter kunskaper och information med varandra på flera sätt, exempelvis genom 

att spela ett onlinespel tillsammans.10 Bytet av pappersarket mot datorskärmen medför olika 

möjligheter för elever och deras lärande.  

En datorskärm erbjuder flera visuella intryck för elever jämfört med pappersarket. 

Datorn medför chanser för elever att skapa bilder och videos, som de sedan kan använda för att 

redovisa sina kunskaper inom ett ämne.11  Det här betyder inte att det skriftliga språket eller 

böcker inte längre är viktiga, men det betyder att de inte längre är det enda sättet som elever 

kan visa sina kunskaper. Den information som elever tidigare var tvungna att läsa böcker för 

att lära sig om, finns idag samlade på internet. Informationen är lätt att komma åt och lätt att 

läsa om. Det medför också att eleverna får träna på att vara källkritiska, och kunna jämföra 

olika källor. Något som kan bli svårt om man bara har en bok att förhålla sig till.  

Ett datorspel erbjuder elever flera olika sätt att uppleva något; beroende på spel och 

ämne kan det därför erbjuda elever nya sätt att ta in. Datorspel eller simuleringar är sätt att 

försöka återskapa verkligheten i en kontrollerad miljö, och ge människor möjligheter att enklare 

utforska och genomföra sådant som tidigare var svårt. Exempelvis inom kirurgi kan man idag 

göra titthålsoperationer tack vare tredimensionella och vändbara bilder, som tas med speciella 

kameror. Dessa bilder kan sedan välja att ”plocka bort” irrelevanta saker för operationen, så att 

kirurgen kan fokusera på det viktiga på bilden.12 Ett datorspel med historiskt tema kan erbjuda 

elever en multimodalitet med flera olika resurser som kan främja elevers lärande.  

 

                                                           
9 Selander & Kress 2017, s.27. 
10 Selander & Kress 2017, s.29. 
11 Selander & Kress 2017, s. 30-31. 
12 Selander & Kress 2017, s. 29. 
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2.2 Lärandeteorier 
Den ryska pedagogen Lev Vygotsky13 tankar om lärande utgör en av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Han utvecklade den sociokulturella lärandeteorin, och han var en av de största 

och främsta teoretikerna och forskare inom psykologi under 1900-talet.14 Vygotsky ansåg att 

människan är under ständig utveckling, och hela tiden har chansen att lära sig saker i olika 

situationer.15 Vygotsky menade också att människor lär sig med hjälp av den närmaste 

proximala utvecklingszonen. Eftersom lärandet ständigt är pågående processer ansåg Vygotsky 

att när en människa lärt sig något nytt öppnar det upp för fler nya kunskaper och färdigheter att 

lära sig.16 Den proximala utvecklingszonen handlar om att med hjälp av en mer kompetent 

person, exempelvis en lärare eller kamrat kan personen få den assistans som behövs för att 

sedan själv besitta kunskaper inom området.17 Lev Vygotsky syftade på att: ”Det ett barn kan 

med hjälp idag, kan hon själv imorgon”.18 Det betyder alltså att elever lär sig med hjälp av 

varandra, för att sedan själva ha de kunskaper som behövs inom ämnet. Genom grupparbeten 

eller parövningar får elever chanser att samarbeta, och få andra perspektiv och synsätt på hur 

ett ämne eller en uppgift kan hanteras. I teorin om den proximala utvecklingszonen finns det ett 

uttryck som kallas ”Scaffolding”, vilket kan översättas till en form av stöd. Exempelvis 

byggnadsställningar vid husbyggen kallas scaffolding på engelska. Uttrycket syftar till att 

elever först har mycket stöd av en lärare, men allteftersom eleven visar förståelse för ämnet tar 

läraren bort stöd. Detta fortsätter tills eleven har tillräckligt med kunskaper för att inte behöva 

något stöd alls.19 Precis som vid ett husbygge tar man bort byggställningar allteftersom huset 

blir stabilare, och kan stå på sina egna ben. Lärande kan alltså enligt Vygotsky inte reduceras 

till individuell utveckling, eftersom redan som barn ingår människan i en social väv, i ett 

kommunikativt sammanhang.20 Genom att socialisera och kommunicera lär vi oss, ett utbyte 

av information leder till en ökad kunskap mellan individer. Språket är enligt Vygotsky en av de 

viktigaste rollerna för tänkandets utveckling.21 Den sociokulturella teorin bygger på 

socialisering och samarbete mellan människor. Genom att diskutera olika perspektiv kan vi lära 

                                                           
13 Lev Vygotsky levde mellan år 1896-1934 
14 Selander 2017, s. 17. 
15 Ulf P. Lundgren, Roger Säljö & Caroline Liberg. Lärande Skola Bildning. Grundbok för lärare. 
Tredje utgåvan. (Natur & Kultur). 2014, s. 305. 
16 Lundgren et al 2014, s. 305. 
17 Lundgren et al 2014, s. 305. 

18 (Lev Vygotsky 1934) 
19 Lundgren et al 2014, s. 306. 
20 Selander 2017, s. 18. 
21 Selander 2017, s. 18. 
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oss, och genom den närliggande proximala utvecklingszonen utvecklas våra kunskaper hela 

tiden.  

 

2.3 Historiedidaktik 
Didaktik kommer från grekiskans didasko och har en ungefärlig betydelse av att undervisa.22 

Didaktik handlar om konsten att undervisa något inom specifika ramar eller regler, som 

exempelvis styrdokumenten.23 En speciell form av didaktik som kallas ämnesdidaktik och är 

specifikt fokuserad på ett ämne, används i skolan, exempelvis historiedidaktik. 

Historiedidaktiken handlar om vad historieundervisningen ska handla om. Man kan säga att 

historieundervisningens form och innehåll är beroende av tre faktorer: läraren, eleverna och 

ämnesinnehållet.24 De tre faktorerna påverkas av olika förutsättningar, exempelvis lärarens 

förutsättningar påverkas av personlig kompetens och läroplan. Elevers förutsättningar kan vara 

kunskapsmässiga likaväl som sociala faktorer. Ämnets innehåll definieras av lokala och 

nationella kursplaner.25 Det är ett grundläggande samband för historiedidaktiken. 

Undervisningen planeras utefter läraren och elevernas förutsättningar i kombination med 

ämnesstoffet.26 En teori är att de tre olika faktorerna kan kopplas ihop i en triangel; där lärare 

och elever sedan tillsammans kan planera undervisningen så att ämnesstoffet innefattar 

läroplanens innehåll. Lärare och elever kommunicerar om vad som ska planeras.27 Läraren och 

ämnesstoffet kopplas sedan ihop då läraren väljer vad som ska undervisas, och hur det 

framställs.28 Slutligen kopplas elever och ämnesstoffet ihop genom erfarenheterna kring hur 

eleverna uppfattar historien. 29 Ämnesstoffet som är själva innehållet i historieundervisningen 

kopplas ofta inom historiedidaktiken till tre frågor: vad, hur och varför? Tillsammans bildar de 

tre frågorna en triangel, som kallas för didaktisk triangel.  

                                                           
22 Bo Andersson. Vad är Historiedidaktik. Några begreppsliga och teoretiska utgångspunkter för 
ämnesdidaktisk vetenskap, skolnära forskning och lärande i skolan. (Institutionen för pedagogik och 
didaktik). 2004, s.16. 
23 Andersson 2004, s. 16. 
24 Magnus Hermansson Adler. Historieundervisningens byggstenar – grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. (Liber AB. 2014), s. 75. 
25 Hermansson Adler 2014, s. 75. 
26 Hermansson Adler 2014, s. 75. 
27 Hermansson Adler 2014, s. 76. 
28 Hermansson Adler 2014, s. 76. 
29 Hermansson Adler 2014, s. 76. 
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Figur 1: Visar hur de centrala relationerna i en undervisningspraktik hänger ihop, samt frågorna vad, hur och 

varför. 

 

Didaktikern Bo Andersson skriver angående ämnesdidaktik och menar att: ”För 

ämnesdidaktiken är det angeläget att vad-, varför- och hur- frågorna knyts samman till en 

helhet”.30 Vad ska undervisningen innehålla handlar om att selektivt välja ut det stoff ur 

historien som ska läras ut; här kommer det centrala innehållet i Lgr11 in eftersom det finns 

strukturerat vad som eleverna ska lära sig i olika årskurser i historieundervisningen. Hur ska vi 

lära oss, handlar om vilken metod som ska användas för att lära sig det utvalda innehållet, här 

pratar man ofta om lärstilar.31 Lärstilar kan variera från elev till elev och ställer därför krav på 

att stoffet kan hanteras på olika sätt, och att läraren besitter kunskaper och förmåga till variation 

av metoder. 32 Den sista frågan i triangeln är varför ska detta ingå i undervisningen? Vad är 

syftet med det? Det handlar om att motivera varför elever ska lära sig om historieämnet i skolan. 

För att kunna förstå samtiden måste de finnas en förståelse för det som lett till samtiden. Magnus 

Hermansson Adler skriver om hur: ”Förståelsen för samtiden hänger intimt samman med vad 

som hänt tidigare”.33 Den som förstår det som hänt tidigare kan då också påverka samtiden och 

blicka mot framtiden.  

Slutligen kan man beskriva historiedidaktik som en analys och förståelse av de sätt 

som det akademiska ämnet historia förmedlas, samt olika individers, staters och institutioners 

bruk av historia.34 En viktig del inom historiedidaktiken är historiemedvetande, och kan 

beskrivas som: ”Sammanhangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och 

                                                           
30 Andersson 2004, s. 17. 
31 Hermansson Adler 2014, s. 84. 
32 Hermansson Adler 2014, s. 84. 
33 Hermansson Adler 2014, s. 88. 
34Vanja Lozic. Historieundervisningens utmaningar – historiedidaktik för 2000-talet. 
(Ekelund/Gleerups Utbildning). 2011, s.8. 



7 
 

perspektiv på framtiden”.35 Historiemedvetande är som en mental kompass som vi kan använda 

oss av för att kunna orientera i tiden, och relatera till olika tidssammanhang som tillsammans 

än större än våra enskilda liv.36 Eleven lär sig att tolka dåtiden genom historieundervisningen. 

Detta leder till en ökad förståelse för varför det ser ut som det gör i samtiden. Slutligen med 

denna kunskap möjliggörs ett konstruktivt förhållningssätt inför det som komma skall i 

framtiden.37 

 Ett annat begrepp som är viktigt inom historiedidaktiken är historiebruk. När elever 

använder sitt historiemedvetande och förstår sammanhangen mellan dåtid, nutid och framtid, 

samt deras viktiga begrepp så kan de även reflektera över sin egen och andras användande av 

historia.38 Det är det som är historiebruk, det handlar om att människor ”brukar” historia i 

samhället i olika syften. Historiebruk handlar om att analysera hur människor använder historia, 

och vilka funktioner fyller deras användande av historia i samhället idag. Det finns olika former 

av historiebruk, exempelvis vetenskapligt, existentiellt och ideologiskt historiebruk. Dessa 

olika historiebruk används av olika anledningar, och fyller olika funktioner. Något som elever 

måste vara medvetna om och förstå varför det används i olika syften.  

 

2.4 Det centrala innehållet i historieundervisningen i årskurs 7-9 
I Lgr 11 står det att:  

 
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och 

perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val 

inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka 

verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå 

och förändra vår egen tid.39  

 

I beskrivningen av syfte står det: ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att 

eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och 

                                                           
35 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och 
tillämpning. (Studentlitteratur AB). 2014, s. 58. 
36 Karlsson & Zander 2014, s. 58. 
37 Hermansson Adler 2014, s. 97. 
38 Hermansson Adler 2014, s. 59. 

39 Skolverket 2018, s. 199.  
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sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden 

och därmed uppfattningen om framtiden.”40  

Fortsättningsvis står det:  
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 

historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas 

för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om 

likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska 

eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt. Undervisningen ska 

ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad 

förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över 

hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. 

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar 

kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historisktkällmaterial och 

möten med platser och människors berättelser. Eleverna ska genomundervisningen även 

ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger 

till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidarebidra till att eleverna utvecklar 

förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och 

värderingar. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

historiska Berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få 

olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.41 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar för att utveckla sin förmåga att:  

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, 

gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

• utifrån olika perspektiv,  

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och 

används.42 

 

 

                                                           
40 Skolverket 2018, s. 199. 
41 Skolverket 2018, s. 199.  
42 Skolverket 2018, s. 199. 
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Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9:  

Forna civilisa-
tioner, från 
förhistorisk tid 
till cirka 1700 

Industrialisering, 
samhällsomvandlin
g och idéström-
ningar, cirka 1700–
1900 

Imperialism och 
världskrig, cirka 
1800–1950 

Demokratisering, 
efterkrigstid och 
globalisering, cirka 
1900 till nutid 

Hur historia 
används och 
historiska 
begrepp 

1) Vad histo-
riska källor från 
någon hög-
kultur, 
tillexempel i 
Asien eller 
Amerika, kan 
berätta om lik-
heter och skill-
nader i levnads-
villkor för barn, 
kvinnor och 
män. 
 
2) Jämförelser 
mellan några 
högkulturers 
framväxt och 
utveckling fram 
till 1700-talet, 
till exempel i 
Afrika, Amerika 
och Asien. 
 
3) Antiken, dess 
utmärkandedrag 
som epok och 
dess betydelse 
för vår egen tid. 

1) Vad historiska 
källor kan berätta om 
människors och 
gruppers strävan att 
påverka och förbättra 
sina egna och andras 
levnadsvillkor, till 
exempel genom upp-
finningar, bildandet 
av fackföreningar och 
kampen mot slaveri. 
 
2) Den ökade världs-
handeln mellan 
Europa, Asien, Afrika 
och Amerika. 
 
3)Industrialiseringen 
i Europa och Sverige.  
Olika historiska för-
klaringar till industri-
aliseringen, samt 
konsekvenser för 
olika samhälls-
gruppers och 
människors levnads-
villkor i Sverige, 
Norden, Europa och 
några olika delar av 
världen. Migration 
inom och mellan 
länder. 
 
4) Revolutioner och 
framväxten av nya 
idéer, samhällsklasser 
och politiska 
ideologier. 
 
 

1) Historiska 
berättelser från 
skilda delar av 
världen med 
skildringar av 
människors upp-
levelser av fört-
ryck, till exempel 
i form av kolonia-
lism, rasism eller 
totalitärdiktatur 
och motstånd mot 
detta. 
 
2) Den europeiska 
dominansen, 
imperialism och 
kolonialism. 
 
3) Nationalism 
och olika former 
av demokrati och 
diktatur i Europa 
och i andra delar 
av världen. 
 
4) De båda världs-
krigen, deras 
orsaker och 
följder. Förtryck, 
folkfördrivningar 
och folkmord. 
Förintelsen och 
Gulag. 

1) Hur historiska 
källor och berättelser 
om en familjs eller 
släkts historia 
speglaröver-
gripandeförändringar 
i människors levnads-
villkor. 
 
2) Demokratisering i 
Sverige. Bildandet av 
politiska partier, nya 
folkrörelser, 
tillexempel kvinno-
rörelsen, och kampen 
för allmän rösträtt för 
kvinnor och män. 
Kontinuitet och för-
ändring i synen på 
kön, jämställdhet och 
sexualitet. 
 
3) Framväxten av det 
svenska välfärdssam-
hället. 
 
4) Historiska pers-
pektiv på urfolket 
samernas och de 
övriga nationella 
minoriteternas situa-
tion i Sverige. 
 
5) Kalla krigets 
konflikter, Sovjet-
unionens sönderfall 
och nya maktför-
hållanden i världen. 
 
6) FN, nordiskt 
samarbete och fram-
växten av Europeiska 
unionen (EU). 
 
7) Aktuella konflikter 
i världen och 
historiska perspektiv 
på dessa. 

1) Exempel på hur 
1800- och 1900-
talet kan avläsas i 
våra dagar genom 
traditioner, namn, 
språkliga uttryck, 
byggnader, städer 
och gränser. 
 
2) Hur historia 
kan användas för 
att skapa eller 
stärka gemen-
skaper, till 
exempel 
inomfamiljen, 
föreningslivet, 
organisationer och 
företag. 
 
3) Hur historia 
kan användas för 
att skapa eller 
stärka nationella 
identiteter. 
 
4) Vad begreppen 
kontinuitet och 
förändring, förk-
laring, källkritik 
och identitet 
betyder och hur 
de används i 
historiska 
sammanhang. 
 
5) Några 
historiska 
begrepp, till 
exempel antiken, 
mellankrigstiden, 
efterkrigstiden 
och kalla kriget 
samt olika syn på 
deras betydelser. 

 

De kunskapskrav som gäller i historia i slutet av årskurs 9 är: (dessa är generella, utan de 
preciseringar som anges för olika betyg) 
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• Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika 

tidsperioder.  

• Eleven visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och 

konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, 

samt om Förintelsen och andra folkmord. 

• Eleven kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de 

lever i.  

• Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och 

levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också 

någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang 

med underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. 

• Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra underbyggda slutsatser om 

människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas 

trovärdighet och relevans.  

• Eleven kan föra underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas 

i olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna 

kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.  

• I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning 

av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska 

begrepp på ett fungerande sätt. 43 

 

 

2.5 Tidigare forskning om datorspel som lärresurs 
Evren Sar har gjort en undersökning bland elever som spelar non educational spel. Det vill säga 

spel som i grunden inte är utformade för att användas i skolan, utan användas i 

underhållningssyfte. Sar undersökte 219 barn i åldrarna 13-15 år i Turkiet, och hur de 

påverkades av att spela spel med historiskt innehåll. Sar undersökte i sitt arbete hur elevers 

historiekunskaper påverkades ifall de spelade datorspel med historiska teman. Sar nämner hur 

mycket av den litteratur som existerar kring historiska non educational spel kretsar kring de 

farliga effekterna spelen kan ha, eftersom de ofta involverar våld, blod och död.44 Dock påpekar 

                                                           
43 Skolverket 2018, s. 206-208. 
44 Evren Sar. The Role of History-Themed Non-Educational Computer Games on Primary School 
Children’ (at Grades 6th, 7th and 8th) Perceptions of History. 2012, s. 778. 
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Sar att det ofta glöms bort vilka positiva effekter historiska spel kan ha, om man väljer att 

fokusera på annat än våldet. Sar påpekar att historiespel kan användas som ett sätt att locka och 

få elever att bli intresserade av historia på ett annat sätt. Dessutom kan det ge elever 

vetenskapligt baserad information kring historiska händelser eller epoker.45 Sar finner även att 

elever som spelade historiska spel visade en större entusiasm för att lära sig om historia, samt 

besöka museum eller andra historiska platser.46 Slutligen skriver Sar att elevers lärande ökar 

om ämnet presenteras som ett spännande och roligt sätt att lära sig om ämnet.47 Det betyder att 

speldesigners kan designa spel med utgångsläge för att lära sig korrekt historia. Dessutom tar 

eleverna till sig kunskaperna på ett bättre sätt om de finner arbetssättet roligt och lärorikt.  

Jeremiah McCall har forskat kring olika datorspel med historiska teman och skriver 

förslag på hur historielärare kan använda olika spel med historiskt innehåll i klassrummet. 

McCall skriver att nästan alla datorspel idag skapas i underhållningssyfte och inte i lärandesyfte. 

Vilket innebär att lärare måste ha det i åtanke vid användande av ett spel i klassrummet.48 

Assassins Creed är ett av spelen som nämns av McCall, och han skriver om hur Assassins Creed 

fått mycket beröm för deras autentiska miljöer, byggnader och människor i de olika 

tidsepokerna spelen utspelas under.49 Förutom miljöerna och byggnaderna får spelaren möta 

historiska figurer som varit kända under den tidsepoken. Spelaren får även interagera med de 

historiska figurerna, och vara med när de utför någon av sina historiska handlingar. Exempelvis 

när Leonardo Da Vinci målar Mona Lisa, eller när George Washington seglar över 

Delawerefloden. Dock skriver McCall att den karaktär som spelaren själv spelar som är ingen 

historisk karaktär utan är en fiktiv karaktär. McCall skriver sedan att det som skiljer historiska 

spel från annan media är det faktum att i spelen måste spelaren själv göra olika val, och 

beroende på spel kan dessa val påverka historien. Något som kan leda till att det inte blir en 

korrekt historielektion.50 Det behöver inte vara något negativt, utan kan istället lära elever om 

hur ett val hade kunnat påverka historien. Exempelvis om Julius Caesar aldrig hade rest till 

Rom för att bli diktator, det här kallas kontrafaktisk historia.51  Sammanfattningsvis skriver 

McCall att datorspel är källor som lärare och elever måste vara källkritiska mot, samt jämföra 

                                                           
45 Sar 2012, s. 779. 
46 Sar 2012, s. 779. 
47 Sar 2012, s. 779. 

48 Jeremiah McCall. Teaching History With Digital Historical Games: An Introduction to the Field 
and Best Practices. I Simulation & Gaming 2016, Vol. 47(4) 517–542. 2016, s. 518. 
49 McCall 2016, s. 519. 
50 McCall 2016, s. 524. 
51 Kontrafaktisk historia handlar om vad som hade kunnat skett i historien, refererar här till 
Hermansson Adler som ger en liten förklaring till begreppet. Hermansson Adler 2014, s. 149. 
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med andra källor för att få en korrekt uppfattning om historien.52 Användandet av datorspel 

med historiskt tema i klassrummet kan vara väldigt positivt för elevers lärande, men man får 

inte utgå ifrån att spelet är 100 % historiskt korrekt.53  

 Peter Mozelius, Wilfredo Hernandez, Johan Sällström och Andreas Hellerstedt har 

skrivit om game based learning eller GBL som är spelbaserat lärande. De har skrivit om lärares 

syn på användandet av datorspel i historieämnet. I deras skrivande har Mozelius et al frågat 

flertalet historielärare på gymnasienivå om deras syn på användandet av datorspel med 

historiskt innehåll eller teman i klassrummet. Mozelius et al skriver att för att använda spel i 

lärandet på ett effektivt sätt är det viktigt att spelen inte bara är undervisande, utan även är 

underhållande för eleverna.54 Genom att kombinera ett lärande innehåll med ett underhållande 

spelsätt så ökar chanserna för elevers lärande.55 Ett spel behöver nödvändigtvis inte vara lärorikt 

just vid användandet av spelet, utan kan fungera som en introduktion till något som eleverna 

ska arbeta med i arbetsböcker eller åka på studiebesök för. Vid sådana fall är spelet ett sätt att 

skapa ett intresse för det specifika arbetsområdet. Mozeluis et als undersökning visade att lärare 

såg flera positiva delar med att använda spel i klassrummet. Exempelvis att spelen kan ge en 

insikt och upplevelse kring ett område i historien som kanske inte den vanliga lektionen kan.56 

Genom att använda spel skulle det även gå att dela ut läxor, som eleverna utför hemma, och 

sedan kan redovisa för läraren. Även om de flesta lärarna var positiva till användandet av spel 

i skolan fanns det flertalet problem som påverkade dess användbarhet. Tidsbrist är något som 

nämns, och det faktum att spela spel kräver att man har tid att spela det. Läraren måste förklara 

för eleverna de olika delarna av historien, med hjälp av spelet som verktyg. Ett annat problem 

var pengar, beroende på spel och skola finns det risk att skolan inte kan tillgodose de resurser 

som behövs för att kunna använda spel i klassrummet. Även den teknologiska delen var något 

som kunde orsaka problem. Utifall läraren inte besitter de teknologiska kunskaperna för att 

kunna hantera diverse situationer så skulle lektionerna inte kunna genomföras. Trots att 

majoriteten var positiv till användandet av spel i skolan, så finns det flera problem som måste 

lösas för att kunna genomföra lektionerna.   

Thierry Karsenti har undersökt om elever kan lära sig historia via att spela Assassins 

Creed. Undersökningen tog plats i Quebec Kanada med 329 elever i åldrarna 14-18 år, och fyra 

                                                           
52 McCall 2016, s. 536. 
53 McCall 2016, s. 536 
54 Peter Mozeluis, Wilfredo Hernandez, Johan Sällström & Andreas Hellerstedt. Teacher Attitudes 
Toward Game-Based Learning In History Education. I ICTE Journal, 2017, 6(4): 27-35. 2017, s. 28. 
55 Mozelius et al 2017, s. 28. 
56 Mozelius et al 2017, s. 28 . 
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lärare som deltog i undersökningen. Efter att ha genomfört klassrumsobservationer fann 

Karsenti att Assassins Creed kan bidra till lärandet för elever inom historieämnet i skolan. 

Spelet kunde användas på flera sätt för att lära sig. En lärare hade tagit bilder från spelet för att 

jämföra med skolböckerna, medan andra hade involverat hela spelet med flera uppgifter för 

eleverna.57  

Eleverna själva nämnde fem olika positiva delar med att spela Assassins Creed för att 

lära sig. De fem var: motiverande för att lära sig, den visuella och multimediala lockelsen, 

variationen av lärande material och metoder, att de kunde spela och lära sig samtidigt, samt att 

kunna ”uppleva” och jämföra historiska fakta i en virtuell värld.58 Det visade att eleverna lärde 

sig mer eftersom de var intresserade och motiverade av spelets olika delar. Dock fanns det några 

utmaningar att tänka på. Några elever var inte intresserade av att spela spelet, och några tyckte 

det var för olikt deras vanliga arbetssätt. Det fanns även några elever som hellre ville spela 

spelet, istället för att fokusera på det som de skulle lära sig.59 Sammanfattningsvis skriver 

Karsenti att spelet har fördelar i klassrummet, men måste användas på ett sådant sätt att det 

hjälper eleverna i deras lärande.60 Avslutningsvis påpekar Karsenti att spelet ska användas som 

ett hjälpmedel i klassrummet för historieundervisningen, men då krävs det också att lärarna 

besitter kunskaper för att kunna utnyttja spelets potential.  

 

3. Metod och Material  

3.1 Metod 
I den här undersökningen kommer jag att undersöka den historiedidaktiska potentialen hos ett 

datorspel som lärresurs med specifikt fokus på multimodalitet. För att kunna göra en sådan 

analys har jag genomfört flera moment. Först 1) krävs en analys av spelets semiotiska modalitet, 

vilket innebär en analys av olika tecken och teckensystem; vilket även inkluderar gester, 

rörelser, bilder. De multimodala resurser jag kommer undersöka är ljud, ljus, bilder, rörelser, 

och tecken. Jag kommer skriva ner hur de används i spelet, och hur de kan påverka spelaren. 

Det följs sedan upp med en diskussion.  Därefter 2) kommer en analys av spelets innehåll göras, 

och kopplas till multimodala resurser samt kopplas till Lgr11. Efter det kommer en fördjupad 

                                                           
57 Thierry Karsenti. Can students learn history by playing Assassin’s Creed? Montreal: CRIFPE. 2019, 
s. 20. 
58 Karsenti 2019, s. 20. 
59 Karsenti 2019, s. 20. 
60 Karsenti 2019, s. 20-21. 
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diskussion 3) ske där den historiedidaktiska potentialen diskuteras. Det vill säga vilket lärande 

den här typen av spel kan främja i historieundervisningen. Både positiva och negativa aspekter 

av spelets potential som lärresurs kommer beaktas. Avslutningsvis kommer en sammanfattning 

kring de resultat jag fått fram i den här analysen.  

 

3.2 Val av material 
Det jag gjort för att komma fram till vilket spel jag ska analysera är att undersöka tidigare 

forskning. Jag tittade på vilka spel som är populära att använda sig av inom historieämnet. 

Därefter skrev jag ner alla spel som nämnts. Nästa steg var att placera de olika spelen i 

kategorier efter vilken typ av spel det är. De olika kategorierna är: FPS (First person shooter), 

Strategy (Strategispel) och RPG (RolePlaying Game). För att kunna veta ifall ett spel är relevant 

måste läraren ha kunskap om spelet. samt. Spelet måste kunna kopplas till Lgr11, och det 

centrala innehåll inom historia som Lgr11 ska innehålla.  

Åldergräns är en viktig del att tänka på när det kommer till datorspel som skapats i 

underhållningssyfte. Vissa åldersgränser kan vara bestämda på grund av att innehållet är 

våldsamt, innehåller alkohol eller droger, samt sexuella teman. Ett spel med 18 års åldersgräns 

behöver nödvändigtvis inte vara ett spel som man måste vara över 18 år för att spela. Dock 

rekommenderas en specifik ålder då vissa s ”vuxen teman” som nakna kroppar, alkohol eller 

droger kan dyka upp under spelets gång. Gränserna sätts av en organisation som kallas PEGI, 

vilket står för Pan-European game information. Gränserna sätts för att göra det lättare för folk 

att veta vad spelen kan tänkas innehålla. PEGI sätter åldersgränser efter olika kriterier och de 

två högsta åldergränserna är 16+ och 18+. I 16+ kategorin förekommer inslag av sex eller våld 

på en verklighetstrogen nivå, även inslag av tobak, alkohol och droger kan förekomma. På 18+ 

åldergränsen återfinns alla delarna av 16+ kategorin, men inkluderar nu även grovt våld. Det 

kan förekomma starkare former av droganvändande och sexuella aktiveter.61 Datorspel har 

striktare regler när det kommer till åldergränser än exempelvis biofilmer. Det motiveras med 

att inom datorspel integreras spelaren, och blir en del av världen på ett annat sätt, något som 

kan vara både positivt och negativt.62  

                                                           
61 På PEGI:s hemsida finns det information både kring åldergränser och vad olika symboler på 
datorspel står för. https://pegi.info/ (Hämtad 2019-05-27). 
62 Datorspelsakuten erbjuder information på svenska och ger även exempel på hur vissa datorspel har 
gått tillväga för att hantera olika stötande delar av ett spel. http://dataspelsakuten.se/aldersgranser 
(Hämtad 2019-05-27). 

https://pegi.info/
http://dataspelsakuten.se/aldersgranser
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De spelen som var mest populära vid uppsatser eller på internet för historisk 

användning var:   

• First person shooter Spel: Call of Duty 3 och 4, Band of Brothers, Sniper Elite, 

Battlefield 2-4. 

• Strategispel: Medieval Total War, Empire Total War, Rome Total War, Age of Empires 

2-3, Civiliaziation 3-5,   

• Role playing games: Assassins Creed, Witcher 3, Fallout 3-4, World of warcraft,  

Flera av spelen faller bort pga hur spelet är utformat. Call of Duty, Band of Brothers, 

Sniper Elite och Battelfield är alla spel som utspelar sig under något av krigen under 1900-talet. 

Dessa spel är oftast historiskt korrekta och följer historiska händelser. Dock är dessa First 

person shooter spelen väldigt blodiga och fokuserar på att döda fiender. 

Total War spelen är alla strategispel där spelaren krigar och styr arméer som en 

general. Spelaren har en överskådlig kameravinkel och styr flera trupper, och försöker besegra 

fiender på ett slagfält. spelen kan användas för att illustrera hur gränser ändras pga krig, samt 

hur diplomati mellan olika länder kan se ut. Dock är även dessa spel väldigt fokuserade på krig 

och död. Slutmålet är att eliminera sina fiender, och blir härskare.   

Age of Empires är spel som inkluderar flera tidsepoker, som sedan kan jämföras. 

Spelen kan även användas för att lära sig om hur ett samhälle byggs upp, och vad som krävs 

för att överleva under en viss tidsepok.  

Civilization spelen är spel som kan lära om kontrafaktisk historia, och om hur världen 

sett ut på en högre nivå. Spelaren får spela som kung eller kejsare över en nation. Dock saknar 

spelet de mer ingående temana i vissa historiska epoker, samt att det är spel som fokuserar mer 

på kontrafaktiska hypoteser.  

Assassins Creed spelen behandlar verkliga historiska epoker, autentisk miljö, samt 

känsla för realism. Varje Assassins Creed spel utspelar sig under en specifik tidsepok, och 

flertalet verkliga händelser från historien upplevs under spelets gång.  

Witcher 3 utspelar sig i en alternativ värld under medeltiden med magi och olika 

sagoväsen. Spelet skulle kunnat användas för att lära om stadsupplägg och miljö, eftersom dessa 

är väldigt realistiska. Dock innehåller spelet flertalet ”vuxenteman” som alkoholiserade 

människor, blodiga slagsmål, samt prostituerade i utmanande klädsel. Utanför städer 

förekommer olika sagoväsen och monster, vilket påverkar spelets användbarhet. 

Fallout 3 och 4 är spel som utspelar sig i ett dystopiskt USA i en kontrafaktisk framtid 

där kärnvapenkrig blev verklighet. Spelaren måste överleva i en dystopisk värld som är ödelagd 
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av krig, och andra hemska saker. Spelen hade kunnat vara intressanta för att visa på 

kontrafaktiska historiska varianter, ifall det kalla kriget hade lett till kärnvapenkrig.  

World of Warcraft är ett av de mest populära spelen genom tiderna, med ett medeltida 

tema. Det faller tyvärr bort då det är mer av ett fantasyspel med fokus på olika raser som ofta 

återfinns i fantasygenren. Exempelvis orker, alver, dvärgar m.m,. 

De här spelen erbjuder flera olika sätt att utnyttja den digitala världen för att lära sig 

om historia. Av de olika spelen är Assassins Creed det alternativ jag valt, eftersom de har många 

fördelar gentemot de övriga spelen. Efter att ha beslutat mig för Assassins Creed valde jag 

mellan de 11 olika spelen i spelserien. Slutligen bestämde jag mig för Assassins Creed Origins. 

Detta berodde delvis på att det är ett av de nyare spelen, och därför har bättre grafik. En annan 

anledning var att det utspelar sig i antikens Egypten, och har två olika spellägen. Spelet fungerar 

som en föregångare till de övriga Assassins Creed spelen.  

Något jag upptäckt efter att ha jämfört de olika spelen är att de ofta fokuserar på action, 

och har inslag av våld. I många av spelen handlar det om krig i olika former, och det finns ofta 

blodiga inslag för att göra det hela ”mer spännande”. Många av spelens slutmål är att utplåna 

sina fiender, på olika nivåer. I vissa spel är det krig på en global nivå, och i andra spel förhåller 

sig kriget till en specifik stad eller region. Även om spelen har historiska teman är det tydligt 

att spelen har skapats i underhållningssyfte, och inte i lärandesyfte. Majoriteten av de spel jag 

skrivit om skulle kunna användas under delar av historieundervisningen i skolan. Dock behöver 

de mer material som fokuserar på själva historieundervisningen. Assassins Creed spelen är lite 

speciella där enligt mig, då jag uppfattar dem som ledande när det kommer till att forma spelen 

så att spelaren ska kunna lära sig om historia, samtidigt som de spelar.  

 

3.3 Introduktion till Assassins Creed 
Assassins Creed är en spelserie skapad av Patrice Désilets, Jade Raymond och Corey May. 

Spelet har tagits fram av företaget Ubisoft. Det är ett action och äventyrsspel, där man spelar 

som olika karaktärer under olika historiska tidsperioder. Under spelens gång får spelaren utföra 

olika uppdrag, och möta historiska personer, samt vara med om olika historiska händelser. I 

skrivande stund finns det 11 Assassins Creed spel som är”huvudspel”, det vill säga spel som 

följer huvudberättelsen i spelserien. Det finns även flera Assassins Creed spel som inte är 

kopplade till huvudberättelsen, och de kan även spelas på mobiler eller surfplattor.  
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Det första Assassins Creed spelet släpptes 2007, och utspelar sig under det tredje 

korståget i Jerusalem.63 I Assassins Creed spelen är engelska det språk som är standardspråket, 

men spelaren kan ändra till andra stora språk som tyska, spanska eller franska. Undertexter kan 

också ändras och där finns det ofta fler språk att välja på. De stora språken finns alltid med i 

spelen som standardval, men flera mindre språk finns tillgängliga som undertextspråk. Med 

standardspråk menas språk som karaktärerna talar i spelet.  

Assassins Creed är som nämnt ett action och äventyrsspel, vilket är två olika genrer 

inom datorspel. I actionspel är spelaren oftast en eller flera karaktärer, och spelet går ut på att 

besegra fiender. Beroende på vilken typ av actionspel kan spelets upplägg variera, från att döda 

fiender och undvika att dö själv, till att klara sig igenom olika banor och samla föremål. I ett 

actionspel finns det oftast en form av utmaning som måste besegras, och i många av 

actionspelen finns det olika former av fiender.  

Äventyrsspel handlar ofta om att utforska, upptäcka och samla upplevelser. En del 

äventyrsspel har fiender, men spelen kan lika gärna vara fridfulla spel där spelaren bara vandrar 

omkring, och lär sig saker. Assassins Creed spelen kombinerar den fartfyllda action delen med 

den spännande äventyrsdelen. I de olika Assassins Creed spelen utforskar spelaren den värld 

man befinner sig i, samtidigt som man slåss mot fiender för att försvara oskyldiga.  

I hela spelserien spelar man karaktärer som är lönnmördare. Ordet assassin är det 

engelska ordet för lönnmördare. I spelen är man en lönnmördare vars uppdrag är att döda onda 

personer. Spelaren kan bli bestraffad om man försöker skada oskyldiga. Till onda personer 

räknas huvudfiender som ofta spelar någon form av ”bossroll” i slutet av spelen, samt olika 

vakter som tillhör bossens grupp, arme eller klan. I flera av Assassins Creed spelen finns ofta 

alternativet att jaga djur. Det sker oftast för att uppgradera utrustning och vapen. Spelaren kan 

döda hur många vakter och djur hen vill, men spelet är utformat för att spelaren inte ska döda i 

onödan, och främst i självförsvar. Detta går att diskutera angående vad som är etiskt rätt i ett 

spel.  I vissa av spelen kan spelaren belönas för att inte döda vakter eller djur, men det gäller 

inte för alla spel.  

  De olika Assassins Creed spelen har en förutbestämd spelbar karaktär. Dock har de 

nyare spelen börjat introducera valmöjligheter bland karaktärer, men oftast bara för specifika 

uppdrag. I de tidigare spelen var endast manliga karaktärer spelbara, men de senaste spelen har 

introducerat kvinnliga karaktärer som är spelbara i olika situationer. Det senaste Assassins 

Creed, som heter Odyssey och utspelas i antikens Grekland erbjuder spelaren att välja om hen 

                                                           
63 Det tredje korståget varade mellan År 1189-1192 
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vill vara en man eller kvinna. I spelen kan spelaren ändra karaktärens klädsel, beroende på hur 

långt i spelet spelaren har kommit, och utifall hen har låst upp olika belöningar. De olika 

kläderna spelaren kan välja mellan är ofta kopplat till den tidsepok spelet utspelar sig i, och 

erbjuder olika färgkombinationer som spelaren kan använda sig. Detta är för att spelaren ska få 

sin karaktär att se ut som sin egen unika lönnmördare. I alla spel är karaktären förutbestämd, 

och spelaren kan därför inte ändra karaktärens utseende. Däremot kan kläder och vapen oftast 

ändras utifrån ett stort urval i spelen. I de nyare Assassins Creed spelen erbjuds flera 

finjusteringar för spelaren på sin karaktärs utseende som helhet.    

Assassins Creed spelen utspelar sig på två olika sätt, det finns två världar. Den 

”verkliga världen”, som dock fortfarande är en fiktiv värld, och en värld som skapas av en 

maskin i spelet som kallas Animus. Animus som är en virtuell verklighetsmaskin gör att 

spelaren får uppleva en datorsimulerad verklighet. Det skapar alltså en fiktiv värld i den fiktiva 

världen i Assassins Creed, och spelaren kan ”resa” till en annan tidsepok i spelet.  

I de första spelen spelar man som en karaktär vid namn Desmond Miles, vars förfäder 

var olika lönnmördare. Med hjälp av Animusmaskinen kan spelaren kastas bakåt i tiden, och 

uppleva dessa förfäders olika handlingar. Beroende på vilket spel kastas man tillbaka och 

spelare som en av Desmonds förfäder, under en specifik tidsepok. Desmond Miles är en fiktiv 

karaktär och har ingen koppling till någon historisk person.  

Assassins Creed spelen bygger på en kamp mellan de goda ”Assassins”, eller 

lönnmördarna, och de onda ”Templars”, eller tempelriddarna. Det här är en del av spelets 

dramaturgi, alltså spelets uppbyggnad att Assassins är de goda och Templars de onda. I nästan 

varje spel slåss man mot tempelriddarna för att hitta olika ”Pieces of Eden” eller delar av Eden. 

Det vill säga delar från paradiset Eden. Dessa olika delar besitter magiska krafter, och det är 

upp till huvudkaraktären att stoppa tempelriddarna från att ta över världen. Även om spelet 

innehåller magiska objekt så är det inte något som är vanligt, och i spelet vet de flesta människor 

utanför de två grupperna av lönnmördare och tempelriddare inte ens om de magiska objekten 

från Eden. De magiska objekten kan användas för att göra gott eller ont, beroende på vem som 

håller i objektet. 

Spelen utspelar sig i en öppen värld ur en tredjepersons perspektiv. 

Tredjepersonsperspektiv innebär att spelaren är synlig på bilden, och att kameran är bakom 

spelaren så att hela karaktären syns bakifrån. Med öppen värld menas att spelaren kan utforska 

spelvärlden för det mesta helt fritt, dock kan det finnas avgränsningar som försvinner allt 

eftersom spelaren klarar fler uppdrag av spelet. Spelaren kan alltså vandra omkring, och 

uppleva historiska miljöer och byggnader utan någon tidsgräns stoppar upplevelsen. 
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Exempelvis kan spelare beroende på vilket Assassins Creed man spelar klättra upp på Notre 

Dame kyrkan, Cheopspyramiden, eller vandra genom gatorna i antikens Rom.  

I Assassins Creed spelen framställs ofta miljöerna, byggnader, natur och människors 

kläder och beteende så autentiskt och historiskt korrekt som möjligt.64 Även historiska 

karaktärer utför olika handlingar som de har gjort enligt historien, dock kan vissa delar blivit 

ändrade i spelen för att bättre passa spelets berättelse. Exempelvis i Assassins Creed II är 

huvudkaraktären god vän med Leonardo Da Vinci, och med hjälp av Leonardos uppfinningar 

får spelaren bättre verktyg under spelets gång. Samtidigt som Leonardo hjälper spelaren utför 

han sina historiska handlingar, exempelvis målar han Mona Lisa. Det här är något att ha i åtanke 

vid användande av ett historiskt spel, att spelaren måste vara källkritisk och jämföra källor för 

att se vad som är historiskt korrekt. 

 

4. Didaktisk analys 

4.1 Assassins Creed Origins  
I detta kapitel genomförs den didaktiska analysen av Assassins Creed Origins. Det kommer 

även ges en kort bakgrund till spelet, samt annan information som kan vara relevant. Därefter 

kommer jag göra en didaktisk analys av spelets två spellägen: kampanjläget och Discover Tour 

läget.  

Det utvalda spelet Assassins Creed Origins utspelas i antikens Egypten, och man får 

följa en man vid namn Bayek. Bayek ska sedan komma att bli grundaren av den sekt som kallas 

assassins. Origins är det tionde spelet i spelserien, och släpptes 2017. Trots att det är ett av de 

nyaste spelen så är Origins en föregångare till alla de tidigare spelen.  

Spelet har två spellägen och det första kallas kampanjläge, och är huvuddelen av 

spelet. I kampanjläget finns en utvald berättelse man får spela igenom, med olika uppdrag och 

händelser. Spelaren får olika belöningar desto längre in i spelet man kommer, och får utforska 

olika delar av det gamla Egypten. I de flesta rollspel där spelaren antar en specifik roll är 

kampanjspelläget huvuddelen av spelet. I de kommande rubrikerna kommer först kommer en 

analys av kampanjläget, dess multimodala resurser, och dess historiedidaktiska potential i 

                                                           
64 Vid skapandet av Assassins Creed Origins användes flera egyptologer och historiker för att skapa en 
så realistisk värld som möjligt, jag refererar här till en av egyptologerna vid namn Jose Manuel Galan 
som var konsult åt Ubisoft för Assassins Creed Origins. How well does Assassins Creed Origins 
Capture History? We asked an Egyptologist. https://www.pcgamesn.com/assassins-creed-
origins/assassins-creed-origins-history-egyptologist (Hämtad 2019-05-27). 

https://www.pcgamesn.com/assassins-creed-origins/assassins-creed-origins-history-egyptologist
https://www.pcgamesn.com/assassins-creed-origins/assassins-creed-origins-history-egyptologist
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relation till Lgr11. Efter det kommer en likadan analys av Discovery Tour läget. Avslutningsvis 

kommer en diskussion kring analyserna. 

 

4.1.1 Kampanjläge 
I Assassins Creed Origins kampanjläge får man följa huvudkaraktären Bayek och hans 

berättelse. Till sin hjälp har Bayek sin tama örn som kallas Senu. Med hjälp av en kraft som 

kallas ”Eagle Vision”, som är ett ”sjätte sinne” för vissa lönnmördare kan Bayek se det som 

Senu ser. Bayek kan alltså ”ta över” Senu och få ett fågelperspektiv för att göra det lättare att 

planera. Eagle Vision kan användas för att upptäcka dolda spår på marken, eller andra detaljer 

som en vanlig människa skulle kunna missa. 

Spelet utspelar sig i Egypten under en period då faraon Ptolemaios XIII håller på att 

förlorar makten över det Ptolomeiska riket till sin äldre syster Kleopatra VII. Bayek som är 

huvudkaraktären i spelet är en medjay, en slags försvarare av folket som slåss för rättvisa och 

försvarare av de oskyldiga. I början av spelet får vi veta att Bayek jagar några mäktiga män i 

olika djurmasker. Anledningen till jakten är att de maskerade männen tvingat Bayek att öppna 

ett underjordiskt valv, med hjälp av ”äpplet från Eden” som är en mäktig artefakt i spelserien. 

I samband med att Bayek tvingas öppna valvet dör Bayeks son Khemu som blivit tagen som 

gisslan, något som leder till att Bayek tänker utkräva hämnd på de maskerade männen.  

Assassins Creed Origins kan ses som att det är skapat för att ge spelaren ett 

underhållande sätt att uppleva delar av den egyptiska antiken. Karaktären Bayek är fiktiv, och 

ger spelaren ett sätt att interagera i spelvärlden. Bayeks fru Aya, är även hon en fiktiv karaktär 

som är spelbar under några uppdrag i spelet. Även fast Bayek och Aya är fiktiva karaktärer i 

spelet så utspelar det sig under en verklig historisk tidsepok. Dessutom är byggnader och 

miljöer avbildade på ett realistiskt sätt för att skapa en så autentisk värld som möjligt för 

spelaren att utforska. Bayek och Aya är grundarna av gruppen Assassins i spelserien. Deras 

Assassins grupp är en fiktiv grupp som kämpar för frihet.  

I verkligheten existerade en grupp som kallades Assassins i mellanöstern under 

medeltiden. Denna verkliga grupp har givit upphov till myter och berättelser som finns att ta 

del av än idag. Spelserien Assassins Creed har hämtat inspiration från myter om de verkliga 

Assassins.65 De olika artefakterna som kallas delarna av Eden är fiktiva objekt med inspiration 

                                                           
65 Länkar här till en referens som förklarar med på djupet vilka de verkliga Assassins var. Noah Tesch, 
Who were the Assassins? https://www.britannica.com/story/who-were-the-assassins (Hämtad 2019-
06-07). 

https://www.britannica.com/story/who-were-the-assassins
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från den religiösa myten om Edens lustgård, exempelvis ”Edens äpple” är en av artefakterna 

som existerar i spelet.  

Spelet blandar fiktiva delar med korrekta historiska händelser och karaktärer. 

Exempelvis så är spelaren med och planerar lönnmordet på Julius Caesar. I verkligheten blev 

Julius Caesar mördad, men det finns inga historiska källor som hänvisar till att en grupp 

lönnmördare låg bakom mordet. Bayek har ofta en roll i de avgörande historiska händelser som 

sker i spelet. Det kan beskrivas som en historiesyn där enskilda aktörer har stor betydelse medan 

historiska strukturer och förändringsprocesser spelar mycket liten roll.  

Kampanjläget är skapat för att ge spelaren en underhållande upplevelse av en historisk 

tidsepok, och dess händelser. Exempelvis kan spelaren upptäcka olika regioner och hjälpa folk 

i de olika regionerna att slåss mot Faraos arméer. Flera olika uppdrag involverar att bistå 

rebeller som slåss för sin överlevnad. Detta ger spelaren en känsla av att vara en ledare och 

frihetskämpe. Även sådant som att utforska gravar och finna skattkammare, med sällsynta 

vapen och sköldar är en del av den underhållande upplevelsen. Eftersom spelaren kan 

uppgradera sin utrustning så betyder det att alla former av ”skattjakter” erbjuder chansen att 

finna bättre utrustning. Det kan till och med leda till att spelaren hittar legendariska delar av 

utrustning eller vapen.  

Historiska händelser är något annat som påverkas av spelets underhållningsvärde. I 

spelet spelar karaktären Bayek en stor roll, och genom Bayek spelaren själv. Exempelvis är det 

spelaren som hjälper Kleopatra att återvinna makten i Egypten. Spelaren är en stor del i 

avslutandet av inbördeskriget, och efter att Kleopatra tagit makten tillsammans med Julius 

Caesar så måste spelaren försvara de oskyldiga från Kleopatra och Caesar. Spelet framställer 

flera historiska figurer som maktgalna och onda, och då främst Julius Caesar och Kleopatra 

efter hon återvunnit makten. Flera historiska händelser som exempelvis Caesars mord sker med 

hjälp av Bayek och Aya. Spelskaparna framställer olika historiska händelserna på sitt sätt,  för 

att skapa ett intresse och underhållning för spelaren. Det kan sedan leda till att spelaren 

undersöker vad som faktiskt är historiskt korrekt, samt vad som modifierats för att passa spelets 

egen berättelse. Spelet är skapat i underhållningssyfte vilket påverkar historiska händelser och 

karaktärer. Dock erbjuder spelet spelaren en mer realistisk upplevelse av historien, något som 

motivera elever till att vilja lära sig mer om historieämnet.  

Utöver kampanjläget med en berättelse att följa finns det mycket att göra i spelet, 

flertalet sidouppdrag finns, och dessa kan variera från att hjälpa en äldre kvinna att hitta hennes 

barnbarn, till att utforska underjordiska gravar efter skatter. Spelet erbjuder även ett fritt 

utrymme för spelaren att vandra omkring och utforska städer, byar och naturen. Spelaren kan 
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segla längs med Nilen, undersöka underverket fyren på Faros eller till och med att klättra upp 

på Cheopspyramiden. Spelaren kan således välja att utforska istället för att ta del i konflikter. 

Spelet Assassins Creed Origins erbjuder mycket att uppleva, men hur det upplevs beror 

i stor grad på vilka multimodala resurser som spelet använder sig av. Den första och starkaste 

multimodala resursen jag funnit i Assassins Creed Origins kampanjläge är bildresursen. 

Grafiken kan ändras beroende på vilken typ av speldator eller spelkonsoll spelaren använder 

sig av, och standardgrafiken är väldigt realistisk. Bildperspektivet som spelaren får erbjuder en 

tydlig realism, och byggnader och miljöer känns realistiska vid spelande. Spelet har olika tider 

så beroende på när i spelet man spelar kan det vara morgon, dag, kväll eller natt, vilket påverkar 

både ljus och andra delar av hur spelet framställs. 

 

 

 Bild 1: Bilden är tagen med Photo mode i Assassins Creed Origins och finns tillgänglig för alla som spelar spelet. 
Foto: Mattias Sundelin 

På bilden ovan ser vi tydligt hur Bayek befinner sig på toppen av Cheopspyramiden, och hur 

natur, byggnader, väder och ljus kombineras och skapar en stark bild av hur det kunde ha varit 

i antikens Egypten.66 Spelet erbjuder en så autentisk miljö som historiker kunnat återskapa, och 

med spelmotorn bildas en tydlig upplevelse för spelaren av att faktiskt vara i Egypten, och 

klättra på en av världens mest fantastiska byggnader genom alla tider. Olika karaktärer och djur 

                                                           
66 Jag länkar här också till en video på Youtube där man får följa Bayek hur han klättrar från botten 
upp till toppen på pyramiden, och sedan glider ner igen. Assassins Creed Origins – Pyramid Giza 
climbing Synchronize & Sliding Down. https://www.youtube.com/watch?v=2hpfRMXpTXQ (Hämtad 
2019-05-27).  

https://www.youtube.com/watch?v=2hpfRMXpTXQ
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har också skapats ingående för att göra det så realistiskt som möjligt. Flera olika regioner har 

unika detaljer som gör varje region unik och spännande att utforska.  

Ljud är en annan viktig resurs som datorspel kan erbjuda, och i Assassins Creed 

Origins är både ljud och musik delar av spelets underhållning. När spelaren exempelvis klättrar 

upp för pyramiden kan man höra vinden susa av att spelaren befinner sig högt upp, något som 

skapar en realism för spelet. Ett annat exempel är hur ljudet påverkas om spelaren befinner sig 

ovanför eller under vatten. Precis som i verkligheten så hörs ljud olika beroende på vart man 

befinner sig. När spelaren hamnar i en konflikt som måste lösas med våld spelas specifik musik 

för att ge spelaren en känsla av spänning och adrenalin. I andra situationer som vid utforskande 

av gravar eller mörka platser kan spelet vara helt utan ljud, bortsett från de ljud som spelarens 

karaktär själv gör, exempelvis fotsteg eller liknande. Detta skapar en spännande känsla och kan 

tolkas som att det gäller att vara försiktig här, för man vet inte vad som lurar i mörkret.  

Ljus och mörker är också viktiga resurser för att skapa enspännande och intressant 

spelvärld. Med ljus får spelaren ofta en känsla av trygghet, medan mörker ger intryck av skräck, 

spänning eller överraskningar.  

 

 

 
Bild 2: Bilden är tagen med Assassins Creed Origins Photo Mode och är tillgänglig för alla som spelar spelet. 

Fotograf: Mattias Sundelin 
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På bilden ovan kan vi se hur ljus och mörker används för att skapa en spännande känsla 

för spelaren. Spelaren utforskar en av pyramiderna och har kommit till ett rum med skatter, och 

en grav. När spelaren når fram till gravrummet finns skatter som har olika symboler ovanför 

sig, detta för att visa att spelaren kan interagera med skatten. Eftersom spelet också har olika 

dagscykler påverkar det även hur spelaren kan planera olika saker. Ett uppdrag som kräver att 

spelaren ska smyga kan vara lättare att genomföra på natten då det är mörkt, och folk sover.  

Rörelse är ytterligare en resurs som används, och där är det främst hur spelaren väljer 

att styra sin karaktär. Karaktären i Assassins Creed är både vältränad, smidig, snabb och kan 

använda sig av parkour som är en slags träningsmetod då utövaren kan klättra och hoppa över 

olika byggnader och objekt. I spelet utövar karaktären sig av olika parkour rörelser och 

använder sin kropp på ett realistiskt sätt. Realistiskt sätt skulle spelaren själv kunna genomföra 

de olika rörelser som spelkaraktären gör, vilket förstärker bilden av realism i spelet.   

Den sista resursen är tecken, det förekommer olika former av tecken och symboler, 

samt skrifter i Assassins Creed Origins. I spelet finns många hieroglyfer som var det gamla 

Egyptens bildskrift.  

 

Bild 3: Bilden är tagen från Ubisoft, och bilden får användas i allmänt syfte.  

På bilden syns i mitten Assassins Creed symbolen, symbolen är formad som en pil 

uppåt. De övriga symbolerna eller tecknen på bilden föreställer riktiga egyptiska hieroglyfer. 

Spelaren får ta del av dessa hieroglyfer på flera platser i. Spelaren behöver inte översätta 

hieroglyferna i spelet, utan de översätts automatiskt. Dock finns det ändå tydliga inslag av 

tecken som är kopplade till det gamla Egypten i spelet.  
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Avslutningsvis kan sägas att spelets realistiska grafik, suggestiva ljud- och ljussättning 

skapar en fantasieggande spelupplevelse som samtidigt alstrar en form av förståelse av det 

antika Egypten. Assassins Creed Origins kommunicerar med många olika semiotiska resurser 

som skapar en speciell upplevelse i mötet med de historiska miljöerna och de historiska 

händelseförlopp som spelaren blir en del av via huvudkaraktären Bayek.  

4.1.2 Kampanjlägets didaktiska potential med utgångspunkt i Lgr11 
Analysen ovan har visat att Assassins Creed Origins erbjuder helt andra upplevelser än vad 

exempelvis historieböcker kan erbjuda. Men vilken historiedidaktisk potential har spelet i 

förhållande till hur Lgr11 beskriver historieämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav 

för åk 7-9? 

I Lgr11 står det att elever ska få chansen att ”kritiskt granska, tolka och värdera källor 

som grund för att skapa historisk kunskap”.67 Elever kan kritiskt granska Assassins Creed 

Origins som en historisk källa. De kan jämföra historiska personer och analysera olika 

händelser. Exempelvis kan elever få reda på att Julius Caesar faktiskt blev mördad i 

verkligheten, men att det inte skedde tack vare en lönnmördarkult som utkrävde hämnd på 

Caesar.  

Historiebruk är ett viktigt begrepp att förstå, och elever ska förstå att historia kan 

användas på olika sätt och i olika syften. Här skapas en möjlighet för historieläraren att 

synliggöra och problematisera ett historiebruk som många elever möter i sitt vardagliga 

datorspelande. 

I kampanjläget har olika historiska händelser blivit ändrade för att ge spelaren en stor 

roll i hur de historiska händelserna går till. Det är dock samma historiska händelser som sker, 

men de har lite ändrade sätt som de går till. Här har Ubisoft valt att använda sig av ett 

kommersiellt historiebruk, detta för att sälja produkten som är spelet i det här fallet. Genom att 

använda sig av ett kommersiellt historiebruk blir spelet intressant, eftersom spelaren är med och 

”påverkar historien”. Detta leder till att spelet blir mer underhållande, vilket leder till att 

historieämnet kan bli mer underhållande. Det här är inte syftet med historieundervisningen, men 

kan vara värt att tänka på. Elever får då granska hur de historiska händelserna faktiskt gått till 

och vad de kan vara för skillnader mellan spelets version, och vad som verkligen skett.  

I Lgr 11 står det också att elever ska få chansen att utveckla deras förmåga att: 

”reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån 

                                                           
67 Skolverket 2018, s. 199. 
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olika perspektiv”.68 Elever kan då diskutera med varandra kring varför spelet är utformat som 

det är, vad är syftet med att bruka historien på det här sättet osv.  

En annan del av syftet i historieundervisningen är att stimulera elevers nyfikenhet och 

bidra till att de lär sig något om det förflutna. Genom att använda sig av ett datorspel som har 

starka multimodala resurser kan elevers nyfikenhet sporras, och deras motivation till att lära sig 

om historiemnet öka. I historieundervisningen ska elever även ges kunskap för att kunna 

ifrågasätta olika källors trovärdighet. Via kampanjläget får elever chansen att uppleva historiska 

händelser som de sedan kan ifrågasätta, och undersöka källans sanningshalt. Kampanjläget 

erbjuder många olika spännande upplevelser för den som spelar, och det kanske är just det som 

är det bästa med kampanjläget, att det är ett spännande sätt att introducera ett nytt arbetsområde 

i historieämnet.  

Antiken och afrikanska högkulturer finns båda med i det centrala innehållet för årskurs 

7-9 i Lgr 11.69 Som tidigare nämnt utspelar sig Assassins Creed Origins i Egypten och även om 

fokuset i kampanjläget är Bayeks berättelse så finns det fortfarande mycket autentisk historia 

att undersöka. Historiska begrepp som kontinuitet, förändring, källkritik och identitet är alla 

delar av det centrala innehållet, och går att diskutera när man spelar kampanjläget. Spelet 

utspelar sig under ett inbördeskrig och under kampanjlägets gång får man se hur kriget leder 

till förändringar. Exempelvis folket som först står bakom Kleopatra, men som sedan efter att 

hon gått samman med Julius Caesar och romarna inser att hon är en maktgalen tyrann. Folkets 

lojalitet förändras eftersom de inte får det bättre när Kleopatra kommer till makten. Här kommer 

identitets begreppet också in eftersom spelaren via Bayek är en del av det egyptiska folket. 

Känslan av att bli förrådd och återigen behöva stå ut med en tyrann blir mer realistisk via 

kampanjläget, eftersom spelaren är en del av hela upplevelsen. Dessutom kan man diskutera 

hur spelare kan utveckla en form av ”historisk empati” när de som sitter vid makten fortsätter 

att ignorera folket och behandla dem som mindre värda. Allt detta kan sedan kopplas till 

källkritik eftersom spelaren måste kunna vara källkritisk och tänka att det här är ett sätt som 

historien framställs för att skapa dessa känslor för spelaren. I verkligheten kanske det inte alls 

var såhär, och då måste spelaren undersöka vad som är historiskt korrekt, och vad som är skapat 

i ett underhållningssyfte.  

I slutet av årskurs 9 ska elever ha tillräckliga kunskaper för att kunna visa att de uppnår 

de uppsatta kunskapskraven i historieämnet. Bland annat ska elever kunna visa att hen ”har 

                                                           
68 Skolverket 2018, s.199. 
69 Skolverket 2018, s. 202-204. 
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kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder”.70 

Elever ska även kunna förklara hur orsaker och konsekvenser leder till olika historiska 

samhällsförändringar.71 Exempelvis hur alliansen mellan Kleopatra och Julius Caesar till slut 

leder till att Augustus blir kejsare över Rom, vilket i sin tur leder till att Rom blir ett kejsardöme 

istället för en republik.  

Elever ska även kunna använda historiskt källmaterial och avgöra källans trovärdighet. 

Här får elever chansen att analysera spelets källor, och sedan genom att analysera dessa avgöra 

vad som är trovärdigt i kampanjläget, och vad som inte är trovärdigt. Exempelvis de olika 

byggnaderna och miljöerna kan vara baserade på trovärdiga källor, medan Kleopatras gestalt 

kan vara omgjord för att fylla ett underhållningssyfte. Här kan eleverna diskutera historiebruk 

och hur olika bruk av historien har olika syften. Assassins Creed Origins kampanjläge erbjuder 

som tidigare nämnt ett stort utbud av spännande upplevelser i antikens Egypten, och med starka 

multimodala resurser skapas en spännande och motiverande värld för elever. Kampanjläget är 

dock skapat i underhållningssyfte och har därmed tagit sig vissa historiska friheter. Däremot 

finns det ett spelläge till i Assassins Creed Origins, vars fokus ligger på att beskriva historia så 

korrekt som möjligt. 

 

4.1.3 Assassins Creed Origins Discovery Tour 
Utöver spelets kampanjläge finns ett spelläge som kallas Discovery Tour, spelläget är en form 

av upptäcktsresa som spelaren kan ge sig ut på där inga konflikter existerar. Det är en fridfull 

spelform som är till för att undersöka och lära sig. I Discovery Tour spelläget kan spelaren 

vandra in på 75 olika rundturer eller resor med flera stopp på resans gång. De olika resorna 

varierar i tid mellan 3 minuter till uppemot 20 minuter.72 Discovery Tour är skapat i 

undervisningssyfte och kallas även för ett virtuellt museum.73  Resorna inkluderar att få lära sig 

om det dagliga livet i antikens Egypten med det egyptiska hushållet, hur man gjorde bröd, öl, 

vin, olja, men även saker som kläder, mode, gammal medicin och varför mumier var så viktigt.  

                                                           
70 Skolverket 2018, s. 206. 
71 Skolverket 2018, s. 206. 
72 Här refererar jag till en länk till en uppladdad video på Youtube där man kan följa hela Discovery 
Tour rundturen då alla rundturer presenteras. https://www.youtube.com/watch?v=88xjcvPKLJk. 
(Hämtad 2019-05-27). 
73 Här lägger jag en länk till UbisoftSupports hemsida där de presenterar Discovery Tour. 
https://support.ubi.com/en-gb/Faqs/000031846/Discovery-Tour-Mode-of-Assassin-s-Creed-Origins-
ACO (Hämtad 2019-05-27). 

https://www.youtube.com/watch?v=88xjcvPKLJk
https://support.ubi.com/en-gb/Faqs/000031846/Discovery-Tour-Mode-of-Assassin-s-Creed-Origins-ACO
https://support.ubi.com/en-gb/Faqs/000031846/Discovery-Tour-Mode-of-Assassin-s-Creed-Origins-ACO
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En annan kategori innehåller resor om olika regioner i Egypten, den stora floden Nilen, 

olika öknar, flora och fauna och massor av annat spännande. Spelet blir här mer fokuserat på 

att spelaren ska lära sig om de olika delarna. Berättarröster, bilder och olika former av 

föreställningar visas under rundturerna som skapar en unik upplevelse för spelaren, samt ger en 

annan blick och historieförståelse för spelaren. 

Discovery Tour är en plats fylld med chanser för elever att lära sig om antikens 

Egypten och vardagslivet. När man utforskar i Discovery Tour läget kan man göra det som flera 

olika karaktärer, allt ifrån Kleopatra och Caesar till en egyptisk adelsdam, vanlig kvinna, barn 

eller en soldat. Spelaren kan alltså välja en karaktär som de själva vill utforska med. De olika 

karaktärerna är klädda på ett autentiskt sätt så att de stämmer med hur den karaktären troligtvis 

var klädd på den tiden. En annan detalj är att Discovery Tour inkluderar en tidslinje från 3000 

år före Kristus till dagens samhälle för att ge spelaren en förståelse för när olika monument 

byggdes. Dessa olika turer eller resor har skapats av historiker och egyptologer med hjälp av 

texter och foton från museum, allt för att skapa en så autentisk värld som möjligt att utforska 

och lära sig i.  

Många av de multimodala resurserna i Discovery Tour är lika som i kampanjläget, 

men det finns även några skillnader mellan de två spellägena. Bildresursen fungerar på det stora 

hela som i kampanjläget, det är samma grafik som används. Dock finns det under de olika 

rundturerna bilder vid varje station som visar verkliga bilder från museum eller liknande.  
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 Bild 4: På bilden ges en guidad tur som förklarar ett av stegen i en mumifiering. På bilden finns både 
spelets grafiska visuella form som visar hur de gick till, och det finns även verkliga bilder från ett museum 
som bevis på hur verktygen såg ut. Fotograf Eddie Makuch.74 

 

Ljudresursen är den resurs som ändrats mest i Discovery Tour läget, jämfört med 

kampanjläget. I Discovery Tour är musiken lugn och harmonisk, och ibland finns det inte någon 

musik alls. Dessutom finns det en berättarröst som guidar dig genom de olika rundturerna. Det 

skapar en känsla av att vara på ett virtuellt museum. 

Ljusresursen är näst intill exakt likadan som i kampanjläget. Det finns tydliga 

symboler som skiner som visar vart nästa rundtur är, och det finns även ett ljusspår längs med 

vägen som guidar spelaren. Ljus och mörker är anpassat så att beroende på vilken rundtur 

spelaren är på så kan spelaren förstå vad den tittar på. Exempelvis vid en rundtur om hur 

marknaden såg ut är det dagsljus, medan en rundtur i en av pyramiderna är mörka med endast 

små ljuskällor.  

Spelaren kan fortfarande välja att använda sig av parkour och klättra omkring på olika 

byggnader. Dock ska spelaren följa rundturerna kommer det bli mer att spelaren går lugnt från 

station till station. Olika former av konfliktrörelser som att svinga ett svärd eller spänna en båge 

är inte längre tillgängliga i Discovery Tour spelläget, eftersom det inte finns några konflikter 

som kan uppstå.  

Teckenresursen är lite mer aktuell i det här spelläget kan jag tycka, eftersom de är 

många rundturer som visar verkliga bilder på symboler och hieroglyfer. Spelaren tar del av mer 

av de olika tecknen, men behöver fortfarande inte kunna förstå symbolerna, de översätts och 

förklaras av berättarrösten.  

4.1.4 Discovery Tours didaktiska potential med utgångspunkt i Lgr11 
Spelläget Discovery Tour har som tidigare nämnt skapats för att lära om historia i Egypten, och 

med hjälp av historiker och egyptologer har man försökt återskapa en så verklig bild som 

möjligt av det gamla Egypten. Det går att koppla till Lgr11 på flera sätt och både det centrala 

innehållet och kunskapskraven kan kopplas till Discovery Tour.  

                                                           

74 Eddie Makuch. Assassin's Creed: Origins Discovery Tour Mode Removes Combat And Teaches You 
About Egypt https://www.gamespot.com/articles/assassins-creed-origins-discovery-tour-mode-
remove/1100-6453613/ . (Hämtad 2019-06-08).  

 

https://www.gamespot.com/articles/assassins-creed-origins-discovery-tour-mode-remove/1100-6453613/
https://www.gamespot.com/articles/assassins-creed-origins-discovery-tour-mode-remove/1100-6453613/
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Det centrala innehållet ska innehålla: ”Jämförelser mellan några högkulturers framväxt 

och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien”.75 Egypten som 

ligger på Afrikas kontinent är en av de största högkulturer som existerat. Med Discovery Tour 

erbjuds elever flera olika rundturer som både förklarar hur det egyptiska riket växer fram, men 

också hur det utvecklas till att bli ett centrum för kultur. Exempelvis finns det en nio minuter 

lång rundtur om bara Nilen, och hur den skulle komma att spela en viktig roll i grundandet av 

Egypten.  

Discovery Tour erbjuder elever chansen att gå på djupet i den egyptiska historien, och 

med både tidslinje och rundturer får elever lära sig om utmärkande drag, samt vilken betydelse 

de skulle komma att spela för framtiden. Bland annat fanns två av antikens sju underverk i 

Egypten, Cheopspyramiden och fyren på Faros. Än idag står Cheopspyramiden kvar, trots att 

den byggdes för tusentals år sedan.76  

Därtill ska det centrala innehållet inkludera: ”Vad historiska källor, till exempel brev 

och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor 

och män jämfört med i dag”.77 I Discovery Tour får spelaren chans att lära sig om hur hushållet 

och rättigheter fungerade under antikens Egypten. I Egypten ansågs kvinnor vara jämställda 

män inom många områden, bland annat hade kvinnor rätt till att äga land, vittna i rättegångar 

och de hade rätten att skilja sig. Om maken dog hade kvinnan rätten att överta sin makes 

hantverk eller handel. Därefter kan elever göra en analys och jämföra med hur kvinnor hade det 

under medeltiden eller renässansen, eller hur det ser ut idag.  

Till skillnad från kampanjläget som skapats för att vara ett underhållande spel, och 

därför tagit sig vissa friheter i hur man framställer vissa historiska händelser, har Discovery 

Tour skapats i ett undervisningssyfte. Elever skulle kunna jämföra de historiska händelserna 

från kampanjläget med de rundturer som finns i Discovery Tour. På så vis får elever chansen 

att jämföra två sätt att bruka historien. Samma spelskapare har skapat ett spel med två olika 

spellägen, där det ena spelläget är skapat för underhållning och det andra för lärande. Hur kan 

man använda båda spellägena kan vara en intressant diskussion för eleverna att göra. 

Ett av kunskapskraven i årskurs 9 är att eleverna ska kunna förklara människors 

levnadsvillkor utifrån den tid de lever i. Detta kan Discovery Tour hjälpa med, då det finns 

ingående rundturer som förklarar hur man levde under den specifika tidsepoken. Här ingår 

också att kunna förklara människors värderingar utifrån den tid de lever i, något som elever kan 

                                                           
75 Skolverket 2018, s. 202. 
76 Cheopspyramiden byggdes troligtvis på 2500-talet f. Kr. 
77 Skolverket 2018, s. 202. 
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diskutera och argumentera omkring efter att ha använt Discovery Tour. Elevers 

historiemedvetande kan också utvecklas när eleverna diskuterar och jämför dåtiden med 

nutiden. Eleverna kan diskutera och se eventuella samband mellan människors levnadsvillkor 

då, jämfört med nu, och se vad som förändrats och vad som är likadant.  

Detta ingår i ett annat av kunskapskraven som är: ”Eleven kan undersöka några 

utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då 

samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa 

utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det 

förflutna och nuet.”78 När elever visar att de förstår sambanden mellan människors 

levnadsvillkor och hur dåtiden och nutiden hänger ihop visar de också på att deras 

historiemedvetande utvecklats. När elever är medvetna om hur olika utvecklingslinjer kan 

fortsätta så speglar det elevernas historiemedvetande.  

Ett annat kunskapskrav är: ”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra 

underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om 

källornas trovärdighet och relevans”.79 Här måste eleverna kunna motivera och argumentera 

för en källas trovärdighet, utifrån hur dåtidens människors levnadsvillkor beskrivs.  

Ett kunskapskrav som tidigare diskuterats är: ”Eleven kan föra underbyggda 

resonemang om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika 

syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i 

nutiden, och vilka konsekvenser det kan få”.80 Här handlar det om att förstå hur historia kan 

brukas och framställas utifrån olika perspektiv, och för olika syften. I Assassins Creed Origins 

kampanjläge framställs historiska händelser och figurer på ett visst sätt för att skapa spänning 

och underhållning för spelaren. I spelläget Discovery Tour har spelskaparna istället skapat en 

mer neutral stämning där historiska fakta och realistiska miljöbeskrivningar kombineras i de 

olika rundturerna. Detta öppnar upp för en diskussion för elever där de kan diskutera 

spelskaparens motiv och tankar. Datorspel görs för att säljas, och kampanjläget på Assassins 

Creed är ett populärt spelläge som kommer generera intäkter. Däremot är Discovery Tour ett 

nytt spelläge som inte använts länge, men som skapats i ett lärande syfte. Båda spellägena har 

olika sätt att beskriva historiska händelser, och elever kan visa sina kunskaper angående 

historiebruk genom att förklara varför de olika spellägena beskriver historien på sitt sätt.   

                                                           
78 Skolverket 2018, s. 206. 
79 Skolverket 2018, s. 206. 
80 Skolverket 2018, s. 206.  
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Discovery Tour har många positiva egenskaper, och den främsta är att spelläget är 

skapat i undervisningssyfte. Detta kan vara spännande och underhållande på ett annat sätt än 

vad kampanjläget erbjuder. Spelskaparna har som tidigare nämnt tagit hjälp av historiker och 

egyptologer för att återskapa en så korrekt version av det gamla Egypten som möjligt. Alla 

former av konflikter och vuxenteman har tagits bort eller censurerats för att barn i olika åldrar 

ska kunna spela spelläget, och utveckla en fördjupad förståelse av den egyptiska kulturen. 

Spelläget går att koppla till det centrala innehållet och kunskapskraven på flera områden, och 

erbjuder elever chanserna att utveckla sitt historiemedvetande på ett alternativt och intressant 

sätt. 

 

4.1.5 Normer kring våld och sexualitet 
Det har framgått ovan att åldersgränsen för att spela Assassins Creed Origins är 18 år. Den 

främsta anledningen till 18 års åldergräns är det våld som stora delar av kampanjläget inte 

kommer ifrån. Spelaren är en lönnmördare vilket innebär att spelaren ska mörda människor. 

Dock ska det nämnas att i spelen Assassins Creed är lönnmördare rättvisans kämpar, och dödar 

endast onda karaktärer, som vill skada oskyldiga eller förslava världen. Det är givetvis inte en 

ursäkt, men en förklaring till hur spelet är uppbyggt. Spelare kan inte heller döda oskyldiga utan 

konsekvenser, väljer spelaren att döda en oskyldig kommer en varningsskylt upp, skulle 

spelaren då göra samma sak två gånger till kommer spelaren kastas ut ur spelet. Utöver 

dödandet förekommer även viss form av tortyr i specifika scener. Det finns även inslag av 

människor som är märkbart påverkade av alkohol, samt vissa sexuella inslag. Exempelvis som 

stönanden på en bordell, prostituerade med nakna bröst, samt tavlor som föreställer folk som 

har sex.  

Det här erbjuder chanser att diskutera etiska ställningstaganden och normer i vår egen 

tid. Man kan diskutera de olika normer som berör det våld som återfinns i många av datorspelen 

idag. Våld i datorspel är en produkt av den normvärld vi lever i idag, och skulle detta diskuteras 

ur ett etiskt perspektuv skulle våldsnormen kanske inte vara lika acceptabel bland människor. 

En annan viktig detalj att nämna är att de multimodala resurser som tidigare nämnts skapar en 

starkare form av realism för spelaren, oavsett om det handlar om våld eller sexuella inslag. 

Grafiken är så pass bra att många av spelen kan tolkas som nästan verkliga för spelaren, vilket 

leder till att spelupplevelsen blir mer verklig också. Många elever idag spelar datorspel och 

många av de datorspel som spelas idag har våld som norm. Det är därför viktigt att diskutera 

detta med elever och prata om olika normer som är en självklarhet många datorspel idag. 
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 Även om man inte spelar spelets kampanjläge med alla vuxenteman så kan man 

diskutera det ur en etisk synvinkel. Lönnmördarna i Assassins Creed beskrivs som goda, och 

det kan leda till diskussioner angående om en mördare någonsin kan vara god, eller om det är 

okej att ta någon annans liv. I spelets kampanjläge kan spelaren döda alla soldater som är en 

del av fiendearmen/klanen, även fast det inte finns några bevis för att en vanlig soldat gjort 

något ont eller hemskt.  

Enligt spelet utför spelaren en god handling om hen dödar fiendesoldater, något som 

kan diskuteras ifall det verkligen är rätt eller fel. Bara för att något är acceptabelt i ett spel 

betyder det då att man inte ska tänka på de olika moraliska och etiska detaljerna? Det här är 

olika tankar som en 9:e klass kan diskutera och motivera. Här får eleverna också chansen att 

använda den proximala utvecklingszonen. Via olika diskussioner får elever ta del av sina 

kamraters olika perspektiv. Genom att diskutera olika etiska och moraliska perspektiv utvidgar 

elever sitt sätt att tolka och förstå andra människor. Genom socialisering och diskussioner kan 

eleverna lära av varandra.  

 

5. Sammanfattande slutdiskussion 
I den här uppsatsen har jag undersökt datorspelet Assassins Creed Origins och dess potential 

som digitalt verktyg och läromedel för ett användande i historieämnet i grundskolan. Jag har 

analyserat och kopplat det utvalda spelet till olika multimodala resurser, och styrdokumenten i 

Lgr11. 

Som nämnt i inledningen av uppsatsen är ”digital kompetens” något som är 

obligatoriskt att elever ska lära sig i skolan idag. Digital kompetens  är som tidigare nämnt 

enligt skolverket:  

• kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

• kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

• ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

• kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av 

digital teknik.81 

                                                           
81 Skolverket 2019 
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Assassins Creed Origins didaktiska potential ligger i att både historiekunskaper och 

den digitala kompetensen får chansen att utvecklas samtidigt.  När elever spelar Assassins 

Creed Origins tränar de i att både använda och förstå hur ett digitalt verktyg fungerar. Genom 

att kritiskt granska de olika källorna i spelet har de ett kritiskt förhållningssätt, samtidigt som 

de måste se till att tekniken fungerar. Slutligen får elever chansen att kunna omsätta idéer på 

kreativa sätt med Assassins Creed Origins, exempelvis kan eleverna ge en presentation i 

Discovery Tour där de förklarar olika delar från den egyptiska historien. Allt detta sker 

samtidigt som eleverna tar in nya historiekunskaper.   

Tidigare forskning har nämnt att multimodala resurser bidrar till ett ökat intresse för 

elever inom historieämnet. Dock har den här uppsatsen särskilt fokuserat på vilket sätt de 

multimodala resurserna påverkar den historiedidaktiska potentialen hos spelen. De olika bilder, 

ljud, ljus, rörelser och tecken som resurserna representerar i spelet visar på historiedidaktisk 

potential, som kan tillämpas för att öka elevers historiekunskaper. De multimodala resurserna 

kan både motivera och skapa ett intresse hos eleverna för att undersöka och lära sig om ett 

historieavsnitt. Eftersom flera sinnen används vid spelande av Assassins Creed Origins ökar 

också elevernas chanser att förstå vad det är de lär sig.  

Till skillnad från tidigare forskning har jag i den här uppsatsen utforskat hur var och 

en av de olika multimodala resurserna påverkar hur eleverna kan uppfatta spelet, och utifrån 

detta material går det att se spelets didaktiska potential.  

Historiebruk är en annan viktig del som tas upp i den här uppsatsen, och i analysdelen 

poängterar jag flera sätt som det kan diskuteras och undersökas. Eftersom Assassins Creed 

Origins har två olika spellägen som är skapade för olika syften erbjuder det utmärkta 

diskussionstillfällen, detta för att förstå hur historiebruket varierar utifrån dess syfte. Skolan 

kan därefter utifrån diskussioner synliggöra för elever flera olika former av historiebruk som 

eleverna upplever dagligen vid datorspelande. I den här undersökningen har jag gått bortom 

tidigare forskning då jag undersökt de båda spellägena var för sig. 

 Alla olika former av diskussioner erbjuder eleverna flera perspektiv och en ökad 

förståelse för hur ett ämne kan uppfattas. Det går att koppla till den sociokulturella teorin och 

främst då den proximala utvecklingszonen. 

 Datorspel är idag en stor del av vår historiekultur, Klas-Göran Karlsson beskriver 

begreppet som: ”Den kulturella arena där ett samhälle kommunicerar och värderar vilken 

historia soom ska ägnas uppmärksamhet: läras ut och läras in, forskas om, ställas ut, arkiveras, 
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celebreras och debatteras”.82 Eftersom datorspel en form av historiebruk som många elever 

möter dagligen, så finns det en stor anledning till att använda och analysera det i skolan.  

Dessutom får eleverna chansen att visa sitt historiemedvetande, genom att tänka kring 

hur historia upplevs och framställs i dagens samhälle. Datorspel har ofta fokuserat på att skapa 

en värld med historiskt perspektiv, där fokuset legat på att vara underhållande i första hand. 

Assassins Creed Origins har med introduktionen av Discovery Tour spelläget skapat en ny form 

av underhållning, där fokuset ligger på att vara så autentiskt och historiskt korrekt som möjligt. 

Det är ett sätt att levandegöra historia för människor, och samtidigt skapa en kunskapstörst, och 

känslan av att ”vilja veta mer”.  

Tidigare forskning kring Assassins Creed spelen har fokuserat på spelens 

kampanjläge, och vad som kan läras via det spelläget. Den här uppsatsen också analyserat 

kampanjläget, men har också fördjupat sig i Discovery Tour läget. Därigenom har analysen 

också visat på hur det spelläget kan erbjuda historieundervisningen fler sätt att lära sig. 

Jämförelser har gjorts mellan både Discovery Tour och kampanjlägena, och visat på hur de 

framställer historiska händelser på olika sätt, och i olika syften. Båda spellägena har 

individuella fördelar, och kan användas för att lära elever om historiebruk, samt utvidga 

elevernas historiemedvetande.  

Åldergränsen på Assassins Creed Origins är som tidigare nämnt 18 års åldergräns. Det 

betyder inte att det är förbjudet att spela spelet under 18 år, men det rekommenderas att spelaren 

är över 18 år. Det finns både fördelar och nackdelar med olika åldergränser vid datorspel, och 

det skulle behövas mer material inom det här forskningsområdet.83 En stor fördel med 

Discovery Tour spelläget är att den tidigare satta åldersgränsen blir irrelevant. Detta eftersom 

Discovery Tour tagit bort olika vuxenteman och stötande material, så att elever i olika åldrar 

kan uppleva spelet och dess historiedidaktiska potential.  

För den här uppsatsen, visar analysdelen att Assassins Creed Origins skulle potentiellt 

kunna användas som digitalt verktyg och komplement i klassrummet för att stärka elevers 

kunskaper om historieämnet i grundskolan. Dess multimodala resurser, och kopplingar till 

historiebruk och historiemedvetande tyder på att Assassins Creed Origins besitter stor 

historiedidaktisk potential. 

 
                                                           
82 Karlsson & Zander 2014, s. 65. 
83 Jag har inte funnit någon svensk forskning som fördjupar sig i åldergränser vid datorspelande vid 
skrivandet av den här uppsatsen. 
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6. Slutsats 
Efter att genomfört min studie anser jag att det finns anledningar till fortsatt forskning, både för 

datorspel med historiedidaktisk potential, men även datorspel och deras multimodala resurser 

och hur de kan fungera i klassrummet. 
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