
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Historia för undervisningsområdet för ämneslärare 75-90 hp

LÄRANDEPOTENTIAL & HISTORIEBRUK I
DATORSPEL

En kvalitativ analys av Crusader Kings 2 möjligheter
för lärande och historia ämnet

Adam Nordqvist

Examensarbete i historia för ämneslärare gymnasieskolan 15hp.

Halmstad 2017-02-11



 

  

 

LÄRANDEPOTENTIAL 

& HISTORIEBRUK I 

DATORSPEL 
En kvalitativ analys av Crusader Kings 2 möjligheter för 

lärande och historia ämnet 

 
 

Adam Nordqvist 
Halmstad Högskola Historia för 
undervisningsområdet för ämneslärare 
75-90 hp Examensarbete i historia för 
ämneslärare gymnasieskolan 15hp. 
Handledare: Thomas Nilson. Examinator: 
KG Hammarlund. 

 



 
 

 

Innehåll 
Inledning ................................................................................................................................................. 1 

Syfte & Frågeställningar ......................................................................................................................... 2 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 2 

Definitionen av datorspel och datorspelsbranschen .......................................................................... 2 

Vem spelar? ......................................................................................................................................... 3 

Spel som verktyg i undervisning .......................................................................................................... 3 

Historia: Det centrala innehållet och syftet ........................................................................................ 4 

Bakgrundsfakta om Crusader Kings 2 .................................................................................................. 5 

Vem har gjort spelet? .......................................................................................................................... 5 

Överblick .............................................................................................................................................. 6 

Genren ................................................................................................................................................. 6 

Historisk paradox i spelet .................................................................................................................... 6 

DLC ....................................................................................................................................................... 7 

Övergripande syfte/mål i spelet .......................................................................................................... 7 

Tidigare forskning ................................................................................................................................... 8 

Sammanfattning av tidigare forskning .......................................................................................... 12 

Teori ...................................................................................................................................................... 12 

Sammanfattning av teori ............................................................................................................... 16 

Metod .................................................................................................................................................... 17 

Varför Crusader Kings 2? ................................................................................................................... 18 

Tillförlitlighet ..................................................................................................................................... 18 

Crusader Kings 2 ................................................................................................................................... 19 

Religion .............................................................................................................................................. 19 

Katolsk tro ..................................................................................................................................... 21 

Germansk tro (icke-reformerad) ................................................................................................... 21 

Ekonomi ............................................................................................................................................. 22 

Familj ..................................................................................................................................................... 23 

Kultur ..................................................................................................................................................... 24 

Politik ..................................................................................................................................................... 24 

Successionsordningen ....................................................................................................................... 24 

Medborgliga och religiösa rättigheter ............................................................................................... 25 

Vasallers skyldigheter ........................................................................................................................ 26 

Rådgivningslagen och rådets funktion .............................................................................................. 27 



 
 

Sammanfattning av Crusader Kings 2 ................................................................................................ 28 

Analys .................................................................................................................................................... 28 

Historiebruket ................................................................................................................................... 28 

Historiebruket inom spelet................................................................................................................ 29 

Historiebruket utom spelet ............................................................................................................... 31 

Lärande potentialen i Crusader Kings 2 ............................................................................................. 31 

Datorspels och Crusader Kings 2 potential i ämnet historia ............................................................. 32 

Ekonomi ......................................................................................................................................... 33 

Religion .............................................................................................................................................. 33 

Familj och kultur ................................................................................................................................ 34 

Politik ................................................................................................................................................. 34 

Potentialen i relation till det centrala innehållet i historia ............................................................... 35 

Potentialen kopplat till syftet i historia ............................................................................................. 36 

Problematik och praktisk genomförbarhet ....................................................................................... 37 

Sammanfattning ................................................................................................................................... 39 

Diskussion ............................................................................................................................................. 40 

Bilagor .................................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Abstract 

This study looks at the way a video game called Crusader Kings 2 uses history. The study will 

also look at the potential videogames can bring as pedagogical tool for learning. This have 

been analyzed in close relation to the Swedish curriculum for the subject history in the upper 

secondary school. To discover the way this video game uses history the game has been be 

broken down into its game mechanisms, genre and factors and analyzed using Klas-Göran 

Karlsson theory about the different uses of history. To find and analyze the potential for 

learning in the game, that have been chosen for this study Young et als theory about video 

games and its potential have been used in close relationship to previous research and the 

curriculum to analyze the game. This theory about this potential have been based on 300+ 

articles and studies about video games potential for learning following the K-12 curriculum. 

The result is that Crusader Kings 2 potential for learning in the history subject is very related 

to the curriculum and shows to provide a way fulfill what is expected to be learned from the 

goals of the subject. It was shown that the game was identified using the uses of history on 

many levels using Karlssons theory of the uses of history. Here the following uses was 

identified: Existentially, moralist, ideologist-none-use and commercial uses.      

Keywords: Video games, History, Teaching potential, Uses of History 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Denna studie undersöker hur ett videospel som heter Crusader Kings 2 använder historia. 

Studien kommer också att titta på den potential videospel kan ge som pedagogiskt verktyg för 

lärande. Detta har analyserats i nära relation till den svenska läroplanen för ämnet historia på 

gymnasiet. För att upptäcka hur detta spel använder historia har spelet bryts ner i sina 

spelmekanismer, genre och faktorer och analyserats med hjälp av Klas-Göran Karlsson teori 

om de olika historiebruken för historia. För att hitta och analysera potentialen för lärande i 

spelet som har valts för denna studie har Young m fl teori om videospel och dess potential 

använts i nära relation till tidigare forskning, samt läroplanen för att analysera spelet. Denna 

teori om denna potential har baserats på artiklar och studier om videospels potential för 

lärande efter K-12 läroplanen. Resultatet är att Crusader Kings 2 potential för lärande i 

historia ämnet är mycket relevant till läroplanen och visar sig vara ett sätt uppfylla vad som 

förväntas av målen i ämnet. Det visade sig att spelet identifierades med hjälp av användningen 

av historia på många nivåer med hjälp av Karlssons teori om användningen av historia. Här 

har följande användningar identifierades: Existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk och 

kommersiellt bruk.  

Nyckelord: Datorspel, Historia, Lärarpotential, Historiebruk 
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Inledning 
”Intresset för datorspel i undervisningen har ökat kraftigt. Men hur bra fungerar datorspelen som läromedel? 

Datorspelet i sig är inte pedagogiskt. Och Skolan har inte de resurser och etablerade strukturer och arbetsprocesser 

som krävs för att datorspel ska vara effektiva och tillförlitliga som läromedel, menar lärospelsforskaren Björn Berg 

Marklund.”1 

Ovanstående stycke är hämtat från forskning.se hemsidas artikel av Björn Berg Marklunds 

doktorsavhandling. Detta stycke väcker många frågeställningar för en spelintresserad blivande 

historielärare som på något sett vill väva verktyget datorspel in i sitt ämne. Det finns den där 

glimten av potential i verktyget, men att systemet kring det verkar motsträvigt halta fram, om 

ens det rör sig alls. Som det framgår i citatet kan verktyget vara effektivt och lärorikt men 

trots detta finns inte den satsning som behövs för att sätta bollen i rörelse. Det finns ett 

problem med datorspel när det kommer till att hitta potential för lärande. Vilket går att knyta 

an till Young et al forskning om spel i undervisningen baserad utifrån artiklar om datorspel. 

Där de tar uppföljande: För att datorspel ska ha någon roll som ett pedagogiskt verktyg måste 

det brytas ner i sina beståndsdelar, för att senare förstås hur det ska användas. Genom denna 

förståelse, kan motivation finnas i hur datorspel kan användas i ett utbildningssyfte.2  

Detta verkar grunda sig i en legitimeringsprocess. Idag i skolan används verktygen bilder, 

film, litteratur och rollspel för att nämna några. Dessa har antagligen haft en egen 

legitimeringsprocess där de har bryts ner för att ta vara på förståelsen om hur den ska 

användas. Alla dessa har idag sina egna plattformar som lärare har enkel tillgång till. Men 

varför har inte spel lyckats ta sig igenom denna resa? Många känner säkert igen sig i den 

situationen när läraren rullar in tv-apparaten, för att visa en film och de krånglar med tekniken 

i en kvart, och för att sätta igång filmen får en elev lösa situationen. Eleverna har idag ett 

försprång när det gäller den teknik vi använder, de har sina egna personliga datorer, bloggar, 

Youtubekanaler och Streams som kräver en viss teknisk kunskap. Skolan hamnar på 

efterkälken eftersom kunskapen, plattformen och resurserna saknas som Marklund och Young 

et al menar på. För att själv putta legitimeringsbollen för datorspel framåt kommer studien i 

                                                           
1 Forskning.se. Datorspel i undervisningen kräver mer än skolan förmår. 13 januari, 2016. 
http://www.forskning.se/2016/01/13/datorspel-i-undervisningen-kraver-mer-an-skolan-formar/ (Hämtad 
2016-12-08) 
2 Young, Michael F., Slota, Stephen, Cutter, Andrew B., Jalette, Gerard, Mullin, Greg, Lai, Benedict, Simeoni, 
Zeus., Tran, Matthew., & Yukhymenko, Mariya.Our princess is in another castle: A review of trends in serious 
gaming for education. Review of educational Research Vol 82 No. 1 (2012): 61-89. 
DOI:10.3102/0034654312436980 
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Young m fl’s råd att bryta ner ett spel, för att ta reda på potentialen som ett pedagogiskt 

verktyg samt se på hur spelet använder sig av historien. För att få något legitimerat måste det 

först visas att det finns potential och en koppling till historia ämnet. Detta leder då upp till 

studiens syfte och frågeställningar.   

Syfte & Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att förstå den lärarpotential som datorspel kan erbjuda i ett 

pedagogiskt syfte med koppling till ämnet historia. Samt att genom ett utvalt datorspel med 

historiskt tema kunna se på dess historiebruk samt eventuella kopplingar till historia ämnet för 

gymnasiet. Historiebruk och lärandepotential hänger ihop genom att i det centrala innehållet 

och syftet med historia finns historiebruk som en förmåga och det är igenom det som dessa 

säger i relation till materialet som lärande potential kan identifieras. Detta leder upp till dessa 

frågeställningar. 

 Hur ser historiebruket ut i datorspelet Crusader Kings 2? 

 Vad är lärandepotentialen hos datorspel som ett pedagogiskt verktyg inom historia? 

Bakgrund 

Definitionen av datorspel och datorspelsbranschen  
Definitionen av datorspel är följande:  

”Ett spel som spelas av elektroniskt manipulera bilder som produceras av ett datorprogram på 

en bildskärm eller annan visning.”3 

Datorspel är idag en underhållningsbransch som årligen säljer miljontals exemplar världen 

över. Årligen produceras även miljoner av olika typer av spel och ger jobb åt tusentals 

personer, det är även en mycket ekonomiskt gynnsam bransch. År 2015 till exempel omsatte 

den svenska inhemska spelmarknaden runt 4,4 miljarder kronor vilket gör landet till den 

tjugonde största marknaden för spel i världen. 2010 fanns 106 spelföretag i landet men har 

gjort den markant ökning 2015 till över 236 företag. Företagen är även utspridda runtom 

landet och har sin centrering i huvudstaden. Dessa företag har tillsammans en omsättning på 

runt 12508 miljarder kronor 2015 vilket är en stor ökning från 2010 då endast 1181 miljarder 

kronor var omsättningen. Dessa svenska företag har även år 2015 cirka 3709 anställda. De 

största av våra spelföretag är: Mojang, King, EA DICE, Paradox Interactive och G5 

                                                           
3 Oxford University Press. Oxford dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/definition/video_game 
(Hämtad 2016-12-06) 
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Entertainment där Mojang ensamt har en omsättning på 4276 miljarder kronor.4 För att sätta 

storleken på industrin i en kontext kan den jämföras med den svenska musik branschen som 

omsätter 8,2 miljarder kronor i Sverige och utlandet under året 2014.5  I utbildningsväg har vi 

idag spetsutbildningar i större svenska städer som: Game Assembly Malmö, Futuregames 

Stockholm och Luleå Tekniska Universitet som erbjuder leveldesign, art och programmering 

inom spelyrket.6 

Vem spelar? 
Många av 80-talisterna har vuxit upp med spelplattformar som Commodore 64 och Nintendo. 

Dessa har då fört intresset vidare då de själv fått barn vilket har gjort att branschen har växt 

med deras intresse. Idag är utbudet jämfört med 80-talet mycket större när det kommer till 

spelgenrerar och antal spelplattformar som ger tillgång till spel. En stor faktor utöver intresset 

är även att teknologi möjliggjort att kunna utveckla fler och bättre spel som kan nå ut till en 

större målgrupp i samhället. Från datorspelsbranschen 2014 så togs det upp av en 

undersökning av Reflect 2010 att 81% av svenskarna mellan 15-60 spelar datorspel. Enligt 

medierådet 2008 så spelar 83% av barn och unga datorspel. I dagens Sverige kan vi se en 

ökning av spelandet som fritidsintresse har ökat i åldrarna 60-74. Det är nu vanligt att det 

finns Spelkonsolen Wii på ålderdomshem till exempel. Detta beror på bland annat att tröskeln 

för den som vill prova på att spela spel har sänkts tack vare nya generar så som musik och 

fitnessspel, samt att många spel är gratis på nätet och via mobil vilket har ökat 

tillgängligheten.7 

Spel som verktyg i undervisning 
Från ren underhållning har spel även kommit att integreras som ett undervisningsverktyg. 

Eftersom spel tydligt har en motivations faktor och blir svårare i den takt spelaren spelar 

spelet, så gör det att det kan användas som ett läroverktyg. Spel erbjuder som verktyg en 

helhetsupplevelse som aktiveras genom en kombination av en samtida exponering av de 

mänskliga sinnena. Detta görs som en visuell presentation genom rörliga bilder på skärmen 

med kombination av ljud och musikstycken. Spel är även interaktivt, vilket betyder att spelare 

                                                           
4 Dataspelsbranschen. Spelutvecklarindex 2016. 
http://www.dataspelsbranschen.se/media/154325/spelutvecklarindex%202016.pdf (Hämtad 2016-12-06) 
5 Musiksverige. Musikbranschen i siffror: statistik för 2009-2014. http://tillvaxtverket.se  (Hämtad 2016-12-06) 
6 Dataspelsbranschen. Spelutvecklarindex 2016. 
http://www.dataspelsbranschen.se/media/154325/spelutvecklarindex%202016.pdf (Hämtad 2016-12-06) 
7 Dataspelsbranschen. Dags att spela dataspel: Om vilka som spelar, spel och kultur, spel och lärande, historik, 
åldersmärkning och legala tjänster. 
http://www.dataspelsbranschen.se/media/109788/dags%20att%20spela%20dataspel.pdf (Hämtad 2016-12-
06) 
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har en stor kontroll över sina val och sin fria vilja att skapa inom en ram som byggs upp i 

spelvärlden. Som förklarat kan det ses skillnader mellan detta verktygs potential till att 

involvera elever mer än till exempel en lärobok som endast kan erbjuda en viss typ av 

presentation. Till skillnad mot video och film där eleverna är en passiv åskådare kan eleven i 

spelet påverka personer eller faktorers utfall. Spel inom skolan är inget nytt påhitt, utan har 

testats i undervisningssyfte sedan 90-talet. Dock verkar spelen grunda sig i ett huvudsakligt 

syfte till att undervisa inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Det har bland 

annat gjorts experiment i USA och Norge med datorspel som verktyg. I USA rekommenderar 

national education association att använda sig av spelet SimCity i utbildningssyfte då det 

kommer till att undervisa hur infrastruktur, ekonomi samt samhället fungerar genom att 

eleverna får i spelet totalkontroll på faktorer som påverkar detta. eftersom det är ett 

stadsbyggnadsspel kan ramen i spelet användas för att gynna dessa faktorer. I Norge har det 

använts spel för att undervisa matematik genom att ha en turné genom landet med 30 skolor, 

där sjundeklassare fick tävla om att lösa matematiska problem på kortast tid. Det finns även 

ett stort stöd från etablerade och respekterade universitetet om att spel har en tydligt positiv 

påverkan på lärande genom att verktyget kan göra ämnen mer levande. Det är inte enbart barn 

och ungdomar i skolan som använder spel i utbildningen, utan även vuxna på 

vuxenutbildningen eller vidareutbildningen använder detta verktyg för att praktiskt simulera 

samt träna eleverna för sina yrken. Eftersom det är dyrt och ibland farligt att utöva 

arbetsuppgifter i vissa yrken så kan dock detta möjliggöras genom simulation i ett datorspel 

där riskerna försvinner men syftet består.  Exempel på detta kan vara allt från operationer 

inom sjukvården till lastbilskörning.8  

Historia: Det centrala innehållet och syftet 
I ämnet historia ligger fokusen på att ha en förståelse för hur historia används genom olika 

tolkningar och perspektiv. Detta kan då vara hur människors roller samt samhällsförändring 

har valt att förklaras genom historien, detta leder då upp till att eleverna ska kunna orientera 

sig i sin samtid genom denna förståelse. Dessa ska användas för att styrka potentialen som 

kan hittas i Crusader Kings 2 i relation till syfte och centralt innehåll i ämnet. Det är genom 

den eventuella relationen till det som står i läroplanen som lärarpotential kan identifieras. Det 

                                                           
8 Dataspelsbranschen. Dags att spela dataspel: Om vilka som spelar, spel och kultur, spel och lärande, historik, 
åldersmärkning och legala tjänster. 
http://www.dataspelsbranschen.se/media/109788/dags%20att%20spela%20dataspel.pdf (Hämtad 2016-12-
06) 
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centrala innehållet kan sammanfattas genom detta utdrag ur skolverkets läroplan för ämnet 

historia: 

”1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

 3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och 
dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.   

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera 
resultatet med varierande uttrycksformer.  

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och 
under olika tidsperioder”.9 

Och här är ett relevant utdrag ur syftet med historia ämnet på gymnasiet.  

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

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av 

hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar 

och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.”10  

Bakgrundsfakta om Crusader Kings 2 

Vem har gjort spelet? 
Spelet är gjort av ett svenskt företag vid namn Paradox Interactive. Detta företag är sedan 

1999 ett av de mest ledande företag när det kommer till PC-baserade strategi spel på den 

globala marknaden. De är framförallt stora på den europeiska samt Amerikanska 

spelmarknaden. De har stora välkända spelserier som City Skylines, Europa Universalis, 

Hearts of Iron och Magicka. Deras kontor är lokaliserade i Stockholm och Umeå men studio 

är mer utspridd över världen. Företaget har runt 200+ anställda. De arbetar ständigt med 

välkända distributörer samt finns på de stora digitala nerladdningsplattformarna. De jobbar 

ständigt för att deras jobbfilosofi ska speglas i deras produkter, vilket ska bidra till många 

timmars utmaning samt glädje för sin växande kundkrets på runt två miljoner världen över 

kan det gå att läsa sig till på deras hemsida.11  

                                                           
9 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
Skolverket, 2011. s66.  
10 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
Skolverket, 2011. s66. 
11 Paradox Interactive.Welcome to our career site.http://career.paradoxplaza.com/ (Hämtad 2016-12-11) 
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Överblick 
Spelet var skapat av Paradox Development Studio och publicerat av Paradox Interactive den 

14 februari 2012. Sedan spelet släpptes har det utvecklats 43 DLCs (Disc locked content), det 

har sålts i över en och en halv miljon exemplar och spelet har ett användarantal på runt en 

miljon enligt säljplattformen Steam.12 Priset ligger på 39,99$ utan DLCs och har fått 

överväldigande positiva recensioner på betyget 82 av 100 på Metacritic som är en välkänd 

recension sida för spel.13 Inhandlandet av mitt exemplar gjordes den elfte januari 2013, 

anledning till att detta gjordes var för att spelet liknade ett annat spel som delade samma genre 

och företag. Den personliga speltiden ligger idag 2016-12-11 på 521 timmar spelade vilket 

ger möjlighet att på en erfarenhetsnivå kunna återberätta spelets mekaniker under 

nerbrytningsdelen av studien.  

Genren 
Crusader Kings 2 definiera sig genom många olika genrer men det som definierar den är 

genren Grand Strategy Game. Vilket innebär att den fokusera inte bara på det som definierar 

vanlig strategi utan expanderar begreppet ytterligare genom dessa tre summerande punkter: 

1. ”Den utökar de verktyg som finns tillgängliga för en vanlig strategi i det att den lägger till 

extra verktyg som till exempel: Diplomati, ekonomi, information etc. Utöver den vanliga 

militära fokusen. 

2. Ger verktygen att kunna undersöka interna samt externa krafter med en relation till de 

olika verktygen av makt och intern politik som det/de som styr beslutsfattandet. 

3. Ger bakgrund för att betänka val gällande tid för perioder av fred eller krig på ett långsiktigt 

samt kortsiktigt håll.”14 

Historisk paradox i spelet 
Eftersom spelet utspelar sig från år 1066 till 1452 (med DLC utökas det från startdatumet 

769) följer spelet små avstamp i historien där iden är att kunna få totalkontroll över en utvald 

person, område, titel etc. Detta utspelar sig i semi-realtid då spelar tar sig igenom denna 

period men med möjlighet att öka farten på hur paradoxen utvecklas. Meningen med dessa 

                                                           
12 Steamspy. Crusader Kings 2. https://steamspy.com/app/203770 (Hämtad 2016-12-11) 
13 Metacritic. Crusader Kings 2. http://www.metacritic.com/game/pc/crusader-kings-ii?ftag=MCD-06-10aaa1f 
(Hämtad 2016-12-11) 
14 Murray, Williamson, Knox, Macgregor, Bernstien, Alvin. The making of strategy: Rulers, states, and war. 
Cambridge University Press. (1994) ss1–23. 



7 
 

avstamp är att kunna som spelare börja vid ett historiskt tillfälle för att med egen kontroll över 

verktygen i texten ovan skapa en egen version utifrån dessa historiska ramar.15  

DLC 
Begreppet Disc Locked Content används mycket frekvent inom spelbranschen och används 

mest till att uppdatera eller lägga till spelmaterial/mekaniker som förlänger spelupplevelsen 

och i de spelets livslängd. Detta material finns redan i spelet eller läggs till och låses upp för 

spelaren genom ett köp. Tack vare efterfrågan på Crusader Kings 2 så är spelet fortfarande 

relevant ur spelbasens ögon eftersom DLCs fortfarande produceras samt köps. Allt som allt 

finns det 43 dlc’s sen 2012.16 

Övergripande syfte/mål i spelet 
Målet med spelet är att din hypotetiska familj/dynasti ska överleva från de utvalda bokmärken 

åren mellan 769-1452. För att överleva behöver spelare navigera de faktorer som genren har 

att erbjuda och spelare har ett fritt val i vad de vill att deras dynasti ska sträva till att uppnå 

under denna tid. Det övergripande målet mer spelmekaniskt är att fokusera på att få så mycket 

poäng som möjligt under denna tid. Spelarens slutliga poäng fås vid dynastins död eller vid 

uppnådd tidsbegränsning (1452). Poängen spelare får inräknat är baserade på två faktorer, 

Prestige och Fromhet. När en spelbar karaktär dör och ersätts med nästa i 

successionsordningen räknas den avlidne karaktärens prestige och Fromhet in i slutsumman. 

Prestige samlas in genom att göra handlingar med sin karaktär som liknar att skapa 

berömmelse eller inflytande. Prestige är kopplat till den spelbara karaktären, samt dess familjs 

anseende hos människor. Saker som ära, heder, status, respekt och mod är det som är kopplat 

till denna faktor. Till exempel för att kunna öka ens prestige kan den spelbara karaktären 

utföra något som den medeltida världen anses följa det som ökar prestige. Till exempel att 

hålla en riddarturnering i kungadömet och kanske till och med själv vinna den. Dock finns det 

alltid en nackdel till alla dessa val att kunna få prestige, då det handlar om en risk mot 

belönings situation. Fromhet samlas in genom att följa den värdegrund för den religion som 

den spelbara karaktären följer samt vad som enligt människor anses vara en dygd. Detta kan 

vara att vara nådig, snäll, och givmild. Dina heliga män för dina heliga platser för din religion 

kan ge karaktären extra Fromhet om den spelbara karaktären har gjort goda handlingar som 

följer värdegrunden. Både Fromhet och prestige kan påverkas av karaktärens utbildning, 

                                                           
15 CKIIWiki.Start date. 2016-11-24. http://www.ckiiwiki.com/Start_date. (Hämtad 2016-12-11) 
16 CKIIWiki.Downloadable content. 2016-12-04. http://www.ckiiwiki.com/Downloadable_content (Hämtad 
2016-12-11) 
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hälsa, gener, dåd, handlingar och personlighet enligt mallen som finns i referensen här.17 

Slutsumman som räknas ihop jämförs sedan med historiska hus som existerade under denna 

period och vinsten i sig är upp till spelaren att tolka.18  

Tidigare forskning 

Här nedan följer en presentation av den tidigare forskningen och dess fem vetenskapliga 

artiklar. Dessa artiklar har olika infallsvinklar gällande lärarpotentialen hos datorspel. 

Artiklarna, kommer användas som en ämnesfördjupning i analyskapitlet. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning. 

Integrating Commercial Off-the-Shelf Video Games into School Curriculums 

Författarna för denna text har en hypotes att lärare kan integrerar kommersiella datorspel i ett 

lärande syfte. Genom sina egna erfarenheter samt litteraturstudier har de tagit fram en mall för 

att integrera datorspel i ett lärande syfte. Denna malls syfte är att i ett praktiskt perspektiv 

framföra råd kring denna typ av kunskapssökande eller implementering. Mallen består av tio 

punkter där de första sex är inriktade på uppstartningsprocessen av att navigera samt 

förvandla det vanliga klassrummet till en spelbaserad inlärnings typ. De sista fyra punkterna 

handlar mer om att ge vägledning om hur lärare kan lägga upp en tidsplan för denna nya typ 

av inlärning. Saker som hur lärare kan utvärdera samt lägga upp instruktioner för ett 

datorspelsinriktat lärande finns inkluderat här. Förslag för lärare i översikt som vill 

implementera datorspel i sin undervisning finns det tre steg att följa med sin undervisning. 

Det första steget är att lära sig själv ett spel samt få eleverna att lära sig det. Här kan ett spel 

bygga upp en tidslinje som kan utforskas och analyseras. Detta görs genom att den bryts ner 

till sina beståndsdelar för att sedan kunna appliceras på faktorer som demokrati, ekonomi etc. 

I detta steg fokuseras mycket på att tid ges att förstå spelets mekaniker, för utan en bas kan 

inte en förståelse byggas. Datorspel har en potential genom sitt spelsätt att kunna behandla 

dessa abstrakta och stora ämnen vilket gör det till en potential för lärare. Till exempel tar 

artikeln upp spelet SimCity som ger eleven kraften av en borgmästare i den mån att kunna ha 

full kontroll över en stadsplanering. Denna kraft kan ses som missledande eftersom det 

realistiskt inte kan fungera dock menar författarna missledning som spelets framtar kan 

användas i ett lärorikt syfte i att det kan analyseras. Det andra steget är en crossover vilket 

betyder att läraren designar material runt spelet som ett komplement och kombinerar det med 

                                                           
17 CKIIWiki. Traits. 2016-11-23. http://www.ckiiwiki.com/Traits (Hämtad 2016-12-12) 
18 CKIIWiki. Score. 2013-12-20. http://www.ckiiwiki.com/Score (Hämtad 2016-12-12) 
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spelet när det kommer till förmågan att analysera. Till exempel för att fånga faktorer och 

anledning till konflikter kan spel simplifiera dessa ämnen för att sedan låta läraren 

komplettera med mer komplexa perspektiv. Här fångas själva grundprincipen genom spelet 

som läraren sedan kan bygga vidare på. Det tredje och sista steget handlar om teorin bakom 

spelet och att eleverna får en chans att kritiskt granska samt utvärdera spelet. Vad vet de om 

företaget? Hur brukas historian? 19 

Serious game-based and nongame-based online courses: Learning experiences and 

outcomes  

I denna studie tar författarna upp ett fokus datorspelsbaserad och e-baserad inlärningsmiljöer. 

Studien är gjord som en respons om den bristande forskningen kring lärandepotentialen hos 

datorspel samt online verktyg. Studien menar på att det finns en tydlig linje i att trycka på att 

inom forskning ta detta vidare eftersom potentialen finns. Syftet med studien är att förklara 

fyra frågor: vad är tidsskillnaden mellan en spelbaserad kurs och inte icke- baserad när det 

kommer till att genomföra en kurs om amerikansk historia? kommer elevers prestanda skilja 

sig mellan kurser? Vad är relationen mellan denna prestanda och självmotiveringsteorin och 

slutligen vad för aspekter anser eleverna har hjälpt eller hindrat dem när de deltog i kurserna. 

Metoden som används är av en varierande modell eftersom författarna har valt att se på 

statistiska och kvalitativa variabler som: Studenters prestationer, Slutförningstid, motivation 

och slutligen tankar kring för och nackdelar kring denna typ av kurs mot en icke-spelbaserad 

kurs. Vad studien lyckades få fram var att spelbaserade kurser har en markant högre inverkan 

på studenters prestationer, dock att verktyget krävt mer tid. Faktorer som motivation samt 

nytta om datorspel som verktyg ansågs vara mycket hjälpfulla och mindre förhindrande än 

icke-spelbaserade kurser. Här fick lärare och studenter i bägge kurser även framföra de 

nackdelar de stött på om de aspekter som kan behövas förbättras. På förbättringsdelen ansåg 

elever och lärare att spel har tidsaspekten, frånvaron av en lärare och saknaden av en deadline 

som hinder att kämpa med. Detta material kan användas även här när denna studie diskuterar 

den lärandepotential som finns kring verktyget spel i undervisningen och även dess 

problematik när det kommer till de hinder som finns. 20  

                                                           
19 Charsky, Dennis och Mims, Clif. Integrating Commercial Off-the-Shelf Video Games into School Curriculums. 
Tech trends Volym 52, no. 5 (2008): 1-7. doi:10.1007/s11528-008-0195-0. 
20 Hess, Taryn och Gunter, Glenda. Serious game-based and nongame-based online courses: 
Learning experiences and outcomes. British Journal of Educational Technology Vol 44 No. 3 (2013): 372-385. 
doi:10.1111/bjet.12024. 
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Exploring Preservice Teacher Perspectives on Video Games as Learning Tools 

Studien tar här upp synen på verktyget spel från ett lärande perspektiv om vad det finns för 

lärande potential samt verktygets praktiska implementering. Författarna skriver att trots att 

många av lärarnas elever har ett stort intresse av datorspel så finns det ett motstånd till att 

använda det som ett verktyg för inlärning. Syftet med studien är då att se på just denna 

uppfattning om spel som verktyg och varför detta motstånd finns när datorspels 

lärandepotential är mycket positiv, enligt det framkommande forskningsområdet samt att 

verktyget även kan kopplas med den inlärningsteori som finns. Metoden här är att använda sig 

av 41 framtida gymnasielärare (K12) där författarna vill mäta synen på spel som ett 

pedagogiskt verktyg både innan samt efter användandet av ett datorspel. Resultatet av denna 

studie visade sig vara att majoriteten av dessa lärare tyckte att det fanns lärandepotential hos 

spel som ett verktyg när lärare vill utföra en viss inlämningsuppgift eller ta fram ett visst 

ämne. Dock var även många pessimistiska till om datorspels värde i en klassrumssituation och 

många av lärarna visade osäkerhet kring deras egen förmåga till att använda verktyget. Det 

visade sig att det uppstod en lite positiv inställning efter att lärarna fått prova på verktyget 

dock var inställningen i slutändan neutral till verktygets användning. Det som kunde ses som 

en relation här var åldern bland lärarna, då de mer unga i ålder var mer öppna för datorspel i 

undervisningen. Studien menar på att problemet med integreringen av spel som verktyg ligger 

i lärarnas vilja att använda det. Dock nämner författarna de begränsningarna studien och spel 

kan ha när det kommer till tidsaspekten som behövs för att uppnå en lärande potential. I 

studien har lärarna endast fått använda spelen under en till fem timmar uppdelade på tolv 

tillfällen. Detta försvårar det för författarna att veta om tiden det tar för att optimalt se syftet 

med potentialen då en viss del av lärarna kan ha spelat för lite och inte insett något värde eller 

så har lärarna spelat för mycket av ett och begränsat sitt perspektiv. Det finns även en 

tolknings konflikt om potentialen då en lärare kan se potential i ett av spelen och en annan kan 

inte se den. Det som studien anser kan ge bättre resultat i framtida studier är om en studie 

fokuserar på lektionsplaneringar kring ett specifikt ämnes relaterande spel. 21  

Playing with History: A Look at Video Games, World History and Libraries 

Författaren vill med denna studie utforska den unika utmaningen som datorspel kan bidra till 

undervisning, speciellt i dess egenskaper och problemområden. Studie menar på att det finns 

                                                           
21 Ray, B. Beverly, Powell, Angiline och Jacobsen, Brenda. Exploring Preservice Teacher Perspectives on 
Video Games as Learning Tools. DOi:10.1080/21532974.2015.979641. 
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idag många spel som använder sig av en eller flera historiska perioder och dess kontext. Detta 

utnyttjas såklart på olika effektiva sätt. Det finns även en stor faktor i med att många av 

elevernas historiemedvetenhet påverkas av dessa datorspel vilket de tar in i undervisningen 

som ett perspektiv på historia. Syfte är därför att ta reda på hur spel kan implementeras i 

undervisningssyfte. Detta görs genom att se på en arbetande bibliotekaries perspektiv på hur 

man kan lära ut asiatisk historia genom datorspel. För att titta på potentialen hos datorspel när 

det kommer till att lära ut asiatisk historia har författaren delar upp dessa i generar: strategi 

och rollspel. Här finns då rollspel uppdelade i en spelare eller flera spelare version. 

Författaren menar på att datorspel har potential för att lära ut genom att spelaren får kontroll 

på historiska roller eller personer och kan påverka historiska händelser eller kontexter genom 

detta. Det är genom denna erfarenhet som potentialen ligger. 22     

Using Civilization IV to Engage Students in World History Content 

Problemområdet kring denna studie kretsar kring dagens studenters integration med den 

moderna teknologin som präglar deras vardagsliv. Detta kommer dock i konflikt med det som 

studien menar på att skolan inte har hängt med eller uppdaterats för att möta denna nya typ av 

elever. Författarna menar på att idag känner sig många elever vana med teknologi i deras liv. 

De använder internet för att vara sociala och hitta nya människor, de håller sig uppdaterade 

om det senaste inom populärkulturen och de skickar sms och delar information på de sociala 

medierna. Mycket av den textbaserade informationen har idag ersatts med digitala 

kunskapssidor som kan lätt nås via Internet av många elever. Samhället rör sig tydligt mot en 

mer personlig digitaliseringsprocess vilket då studien menar på att skolans anpassning därefter 

måste reflektera denna process i samhället. Författarna har valt att använda spelet Civilization 

4 i ett klassrum under en period av fem dagar för att se på dess potential som ett pedagogiskt 

verktyg för att möta detta nya problemområde.23 Enligt författarna så följer datorspel som ett 

pedagogiskt verktyg i John, Deweys anda om att eleverna lär sig som mest då de får uppleva 

det. Det som datorspel gör som är unikt i jämförelse med andra verktyg är att det involverar 

elever genom att de aktivt får vara deltagare istället för åhörare. I spelet Civilization 4 får de 

kontroll på faktorer som kultur, ekonomi, social politik, teknologi och kan aktivt skapa samt 

                                                           
22 Snow, E. Cason. Playing with History: A Look at Video Games, World History and Libraries. Community & 
Junior College Libraries Vol 16 No. 2 (2010): 128-135. DOI:10.1080/02763911003707560. 
23 Pagnotti, John och Russell B. William. Using Civilization IV to Engage Students in World History 
Content. The Social Studies Vol 103 (2012): 39-48. DOI: 10.1080/00377996.2011.558940. 
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forma en civilisations öde. Här kan de genom erfarenheter av en simplifierad kontroll av dessa 

faktorer få testa på att reglera basen av de mer komplexa faktorerna i vårt eget samhälle.  

Sammanfattning av tidigare forskning 

De fem vetenskapliga artiklarna anses komplettera studiens syfte och valda teorier.  Dessa 

artiklar kommer att användas för att hitta lärarpotentialen hos datorspel samt dess för och 

nackdelar som ett verktyg i skolan. Samtliga har valts ut för att de lyfter potential för 

datorspel eftersom det är de aspekterna som studien vill belysa. Även om dessa är överväldiga 

positiva till potentialen så finns även utvecklingsområden och dess problematik i praxis 

beskrivna här. Artiklarna kommer att i analysen till att användas för att visa på exempel på de 

praktiska faktorerna som kan finnas om en lärare väljer att utnyttja verktygets potential. Här 

ska de användas för att se på en översiktlig genomförbarhet i relation till ämnesplanen i 

historia. Det är med syfte att använda Crusader Kings 2 som ett exempel för att belysa det 

som nämns i den tidigare forskningen som ett slags komplement när det kommer till att styrka 

den potential som kommer diskuteras i analysen. På detta sätt är tanken med relationen mellan 

spelet och den tidigare forskningen att de ska komplettera varandra när diskussionen om 

potential och utvecklingsområden förklaras i analysen. Sammanfattningsvis kommer den 

tidigare forskningen ha två används punkter i relation till materialet, dessa är: potentialen och 

den praktiska genomförbarheten.  

Teori 
I föreliggande studie används teorier som är relevanta utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Valet av teorier och begrepp gjordes utifrån tidigare forskning. Inledningsvis 

presenteras historiebruk och slutligen datorspel som verktyg. 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken 

”Tanken är att typologin analytiskt ska kunna appliceras på olika samhällen och olika tider, för att ge kunskap 

om likheter och skillnader i frågor om historiebruket i samhällen. Men tanken är också att historiebrukare ska få 

ett redskap för att reflektera över sitt eget bruk av historia, och över historiens roll i samhället överhuvudtaget.”24 

Historiebruk hänger samman med det material vi idag använder i arkiv, museum och skola. 

Frågan är då på vilka olika sätt används det material som tas fram ur historien? Enligt Klas-

Göran Karlsson har det börjat traditionellt med en nedsippringsmodell. Att historiebruket är 

något som en grupp lärda i toppen har monopol på att tolka och sedan ska deras resultat ha 

sippra ner till de mer allmänna institutionerna och folket som söker denna kunskap. Detta är 

                                                           
24 Karlsson, Klas-Göran och Zander,Ulf (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. 59. 
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dock en snäv och naiv föreställning om historiebruk om vem som brukar den. Karlsson ger 

här då exempel på fler sätt som begreppet historiebruk kan ta form från. Dessa exempel följer 

stegen behov, bruk, brukare och funktion. Det inledningsvis är det bruk som rörts vid ovan i 

texten vilket är det vetenskapliga. Detta bruk är dominerat av historiker och historielärare som 

använder historien för att tolka material/dokument eller för att verifiera det de hittar med 

kollegor eller via det vetenskapliga regelsystemet som finns. Det andra bruket är det 

existentiella vilket används av alla människor för att kunna orientera sig genom världen eller 

för att kunna förankra något inom sin nutid. Behovet är då för att kunna minnas eller glömma 

vissa historiska händelser för att då kunna känna stabilitet i ett samhälle som ständigt 

förändrar och får in flux av nya faktorer eller människor. Det moraliska bruket har som syfte 

att återupptäcka den historia som har gömts undan medvetet eftersom den har haft stora 

moraliska konsekvenser. Till exempel för Sverige kan det röra sig om historia som landet inte 

är stolta över som tvångssteriliseringen som ägde rum. De som brukar detta sättet är 

intellektuella grupper som använder detta bruk för att skapa ett slag försoning för de 

konsekvenser av de historiska aktioner som hänt. Det ideologiska bruket används även här av 

intellektuella eller politiska grupper för att legitimera eller rationalisera ett visst perspektiv på 

historia eller helt enkelt uppfinna en ny historia. Detta bruk har sin motsats i det icke-bruk 

som finns vilket används av samma grupper men istället med syftet att förstöra eller utplåna 

en viss del av historien eftersom denna inte anses vara värd att bevara eller kan skada ett visst 

syfte med sitt eget bruk. 

Det politiskt-pedagogiska bruket har även här föregående grupper som användare med 

pedagoger som tillägg. Här gör man som tidigare bruk och plockar vissa bitar av historien för 

att använda verktyg för att tjäna nutiden. Pedagoger gör då att de plockar dessa bitar för att se 

likheter eller skillnader med andra historiska händelser. Slutligen tar Karlsson upp ett sista 

bruk vilket är det kommersiella bruket vilket är verksam inom reklam och ekonomi. Här 

brukas historia för att öka en viss produktsefterfråga till exempel genom historisk 

legitimering. Syftet med detta är att belysa en emotionell koppling via produkten till historien 

eller för att övertyga kunden att införhandla denna vara.25  

 

                                                           
25   Karlsson, Klas-Göran och Zander,Ulf (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. 56-71. 
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Our Princess Is in another Castle: A Review of Trends in Serious Gaming for Education 

“Narratives embedded in historical content allow history games to offer unique affordances for reenacting, 

replaying, and gaining first person experiences within the realms of history and social studies. It should come as 

no surprise, then, that several studies highlighted history-based video games as an effective means of engaging 

students beyond traditional methods of history, particularly when utilized in combination with skilled teaching, 

sound instructional design, and careful implementation”26 

Denna studie har i sin metod använt sig av litteratur på runt 300+ artiklar som har en relevans 

kring ämnet datorspel och akademisk prestation. Genom att studera datorspel som ett 

pedagogiskt verktyg för inlärning, har Young et al kommit fram till att de har en positiv 

inverkan på elevers prestationer. Vilket i sin tur lägger grunden för skolvärlden ska kunna 

skapa mycket mer effektivare spel än vad som kunde göras i studien. De föreslår ett 

partnerskap mellan lärare och skolor för att vidareutveckla spels fulla potential. Det behöver 

även skapas broar mellan forskare som är vana eller har tidigare erfarenheter om 

inlärningsteori samt spelare som är villiga att samla in data. Samt hitta en samarbetspartners 

som är villiga att sponsra med ekonomiska medel. Young m fl hittade framförallt att datorspel 

för utlärning av historia har gett lovande resultat i dess lärandepotential. Dock finns det en 

problematik att använda dem i undervisningssyfte eftersom det finns bristande kunskaper på 

hur datorspel ska användas i skolan. Även om utbildningsspel finns idag för skolan är dessa 

av mycket bristande kvalité och uppfyller inte alla mål för inlärning. För att kunna göra 

datorspel som ett verktyg för inlärning i skolan, så kommer datorspel behövas brytas ner för 

att förstå hur de olika delarna ska kunna användas. 

 Det behövas en förståelse för vad det är som motiverar att spela datorspel i ett pedagogiskt 

syfte och inte bara i underhållningssyfte. Enligt Young m fl så finns det en stor komplikation 

när det kommer till datorspel i undervisningen även om många lärare kan se dess potential 

och att verktyget erbjuder djupförståelse. Komplikationen är att denna potential till lärarande 

tar tid. För att utnyttja datorspels styrkor när det kommer till reflektion, aktiv medverkan och 

förståelse behövs tid. När detta appliceras i mån för läroplaner så tenderar denna potential att 

                                                           
26 Young, Michael F., Slota, Stephen, Cutter, Andrew B., Jalette, Gerard, Mullin, Greg, Lai, Benedict, Simeoni, Zeus., Tran, 
Matthew., & Yukhymenko, Mariya. Our princess is in another castle: A review of trends in serious gaming for education. 
Review of educational Research Vol 82 No. 1 (2012): 78. DOI:10.3102/0034654312436980 
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försvinna eftersom tidsaspekten och kraven skapar en krock. För att lättare förstå datorspel 

som ett verktyg för lärarande rekommenderar författarna dessa nio steg.27  

 Det första de rekommenderar är att konstruera en klar definition mellan datorspel och 

simulationer. Detta eftersom forskare och utbildare inte riktigt har en klar identifiering om de 

olika typerna av dessa. Nästa rekommendation är att skapa en lista på de spel som kan 

användas som verktyg för lärande. Detta behövs eftersom det idag endast existerar några fåtal 

fulla exemplar på studier där spel har brutits ner för att hitta dess potential, detta har gjort det 

mycket svårt att fortsätta testa eller försöka återskapa potentialen. Den tredje 

rekommendationen är att fortsätta att forska på pedagogiska spel som redan används. 

Eftersom det finns många utbildare som använder datorspel i deras dagliga undervisning 

rekommenderas det av författarna att fortsatta studier inom ämnet fortsätter att använda dessa 

redan klara exempel. Detta ska göras för att resultatet av dessa kan skapa en mer tydlig bild av 

potentialen för lärande. Det som direkt följer upp denna rekommendation är nästa som menar 

att framtida studier rekommenderas se på den långsiktiga påverkan på spel i undervisning. 

Detta eftersom det finns ytterst få studier som ser på den långsiktiga utvecklingen eftersom 

den längst perioden författarna kunde se i sin studie var på runt tio veckor. Även om en sådan 

studie kan vara komplex och kräva mycket stöd från olika faktorer menar Young m fl att 

resultatet skulle ha en enorm påverkan på forskningsläget och området. Det skulle även kunna 

ge exempel som stora statliga institutioner eller privata företag kan se som gynnsamma att 

undersöka eller bidra med ekonomiskt stöd.  

Den femte rekommendationen menar på studier måste uppmana samarbete och partnerskap 

bland grupper samt företag som: spelföretag, forskare inom pedagogik, lärare, administratörer 

och beslutsfattare. Detta uppmanas eftersom det finns en fruktan bland spelföretag att ta ett 

kommersiellt datorspel och göra om det i utbildningssyfte eftersom de tror att den 

underhållande aspekten försvinner när detta görs. Här krävs det att forskare och företag möts i 

det de vill ha ut av spelet. Till exempel rekommenderas det att istället för att göra om spelet 

kan bitar som redan finns som kan identifieras som pedagogiska användas och uppmuntra ett 

mer effektivt samarbete mellan dessa parter. På detta sätt vinner alla i ett sådant arbete menar 

författarna. Nästa rekommendation uppmanar till att inkludera metaspelandet. Det är inte 

                                                           
27 Young, Michael F., Slota, Stephen, Cutter, Andrew B., Jalette, Gerard, Mullin, Greg, Lai, Benedict, Simeoni, 
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spelet i sig som tar fram lärandepotentialen utan den motivation den skapar i att söka kunskap 

och förståelse för det spelaren ser. Detta uppnås genom den metakunskap som uppstår kring 

spelet som till exempel bloggar, wiki, forum.  Precis som böcker, förväntas inte elever att läsa 

dessa och enbart vila på detta verktyg för förståelse utan det är i handledning med en lärare 

om hur verktyget används för att förstå andra perspektiv eller kunskap som verktyget får sin 

potential. Detta gäller på samma grunder för datorspel som verktyg eftersom mycket av 

förståelsen lär med spelet som en resurs att utifrån detta lära sig med hjälp av en skicklig 

lärare.   

Den sjunde rekommendationen är att arbeta mot uppdrag att förstå relationen mellan spelaren 

och deras sociala interaktioner med andra inom fler spelar spel. Detta för att förstå hur deras 

metakognitiva reflektioner ser ut för att försöka förstå erfarenheterna spelarna får i en fler 

spelare miljö. Näst rekommendation är att försäkra sig om att spelets mål stämmer överens 

med de lärande mål utbildare har med spelet. Att utövaren av spel i undervisning tar i 

beaktning att stora kognitivt tunga och spel mekaniskt svåra spel kan försvåra processen att nå 

upp till de lärande mål som finns i läroplanen. Den nionde och sista rekommendationen varnar 

för att leta enkla lösningar som svara på fel problem. Eftersom datorspel har många olika 

varianter på hur de uppnår lärandepotential så kan det i dess natur vara svårt att hitta en enkel 

lösning på hur de ska användas. Vissa spel har komplexa bakgrundshistorier och andra kanske 

ber spelare att lösa uppdrag. Eftersom detta är så varierande kanske det inte finns en klar 

validitet eller reliabilitet om hur datorspel kan definieras. 28 

Sammanfattning av teori 

I teorikapitlet presenteras först historiebruk som kommer att användas för att analysera 

datorspelet Crusader Kings 2 för att hitta vad för typ av historiebruk som speglas där utifrån 

den mall som teori följer. Samt datorspel som ett verktyg kommer att ta reda på om det finns 

en röd tråd genom den tidigare forskningen om datorspel som verktyg när det kommer till 

dess eventuella lärarpotential. Detta kommer knytas an till analysen av Crusader Kings 2.  

Klas-Göran Karlsson har en mall som kan användas för att direkt kunna appliceras på 

materialet när det kommer till hur detta använder sig av historia, vilket gör den väldigt 

relevant till studien. Eftersom Young m fl teori har tagit upp många artiklar om ämnet när det 
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kommer till datorspel i undervisningssyfte så anses den personligen att utgöra ett mer 

tillförlitligt perspektiv på materialet. Även om det finns stora liknelser mellan den tidigare 

forskningen och Young m fl studie när det kommer till vad de säger om potential så är den 

stora skillnaden att denna studie har sett potentialen utifrån flera studier mellan de tidigare 

forskningsstudierna har en mindre grad av detta. Teorin har även rekommendationer när det 

kommer till de praktiska komplikationer om potentialen från datorspel i undervisningen, 

vilket kommer användas ett ytterligare perspektiv för att grunda materialet i en praktisk aspekt 

i relation till syftet och frågeställningarna. Det kommer även göras en analys av materialet 

utifrån de rekommendationer som studien gör samt reflektion över potentialen. Teorin 

kommer vara ett ramverk för potential med utdraget om kopplingen till historia och jämföras 

med det utvalda exemplet Crusader Kings 2.   

Metod 
I denna studie för att besvara frågeställningarna, kommer det först att finnas en genomgång av 

datorspelet Crusader Kings 2 där detta bryts ner i sina beståndsdelar för att sedan kunna 

analyseras med hjälp av de utvalda teorierna. När det kommer till analysering av 

historiebruket i spelet kommer detta analyseras med Klas-Göran Karlsson teori mall för 

historiebruk.29 Analysen kommer även att delas upp i två dimensioner: inom och utom spelet. 

Detta görs för att fånga upp hur företaget och bakgrunden om spelbranschens natur har en 

relation med historiebruk samtidigt som spelet i sig har olika typer av historiebruk.  För att 

analysera historiebruket inom spelet har följande bruk valts: Existentiellt, moraliskt, 

ideologiskt, och icke-bruk eftersom de var mest relevanta till materialet. Valet av denna teori 

föll på den mall som kunde användas för att lätt kunna identifiera historiebruket och sedan 

kunna dra kopplingar till önskad del i studien. Historiebruket utom spelet använder sig enbart 

av det kommersiella historiebruket där materialet analyserar med relation till bakgrunden. När 

lärarpotential ska analyseras utgår studie efter Young et al teori om att det finns potential i 

datorspel med relation till det centrala innehållet i historia.30 Här bryts enligt teorin spelets 

faktorer ner för att kunna hitta potential från ett lärarperspektiv. Detta kopplas till de tidigare 

upptäckta potentialerna i datorspel och diskussionen från tidigare forskning för att styrka den 

eventuella upptäckta potentialen i Crusader Kings 2 faktorer. Dessa bryts ner i liknelse med 

                                                           
29 Karlsson, Klas-Göran och Zander,Ulf (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. 56-71. 
30 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
Skolverket, 2011. 
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materialets underrubriker: Ekonomi, religion, familj och kultur samt politik. Valet av denna 

teori föll på att den var baserad på en stor andel sammanfattning av forskning kring 

datospelspotential inom olika skolämnen och ansågs enligt studien vara lätt att då koppla till 

tidigare forskning samt funka som en ram för hypotesen att det finn potential.  

Varför Crusader Kings 2? 
När valet av spel gjordes utgick från en subjektiv personlig erfarenhet av genren och 

spelindustrin. Hur utmärkte sig detta spel i jämförelse med andra i samma kontext men med 

olika generar? Varför valdes inte en first person shooter (FPS) som Battlefield one eller en 

real time strategy /turn based strategy (RTS och TBS) som Total war serien? Att valet föll på 

ett spel inom grand strategy (GS) genren är för att det finns ett djup och en komplexitet som 

inte går att hitta inom en annan genre. Inom detta spel finns många fler faktorer och 

perspektiv som en spelare måste hålla reda på och förstå för att kunna spela. Istället för en 

narrativ utvald period i en historisk kontext som andra generar i sin natur kan bli tvingade att 

använda, har genre GS större frihet att expandera perioden den fokuserar på. FPS genren inom 

historia har en tendens att handla om krig och erfarenheten kring detta med en historisk 

kontext i bakgrunden och RTS/TBS är en simpel version av GS. Dock är detta inte en kritik 

mot de icke-valda genrerna eftersom de strävar efter olika syften med sin historiska kontext 

samt innehåll, men de erbjuder inte de perspektiv eller djup när det kommer tillgång till 

material som i GS genren. Valet av spelet Crusader Kings 2 vilar på att den erbjuder ett stort 

djup med komplexa spelmekaniker när det kommer till den historiska kontext den är baserad 

på.  Här finns mycket att utforska och skriva när det kommer till material och analys. Det 

finns ett stort utbud inom GS genren att välja inom men det personliga valet föll på detta spel. 

Det är inom spelet utvalt i studien att inkludera alla DLC’s som har släppts för spelet med 

några undantag för att hålla studiens syfte så fokuserad som möjligt. När nerbrytningen av 

spelet mekaniker gör i materialet finns dessa tillgängliga i spelet men kan vara icke-spelbara 

beroende på inköpet av DLC som inkluderar dessa.  

Tillförlitlighet  
I vilken uträckning är resultaten är tillförlitliga? Studien är i sin grund en subjektiv kvalitativ 

studie där hela studien är kontextbunden till den personliga erfarenheten och bakgrund som 

studien bygger på. För att fastställa tillförlitligheten gör detta genom begreppet reliabilitet. 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas, och om den i så fall 

kommer att ge samma resultat om studien testas igen. Tillvägagångssättet för en kvalitativ 

studie som denna är att den utvecklas efter hand och kan därmed inte framställas i förhand. En 
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upprepning av en kvalitativ undersökning kommer därför inte ge samma resultat. Urvalet och 

teori valen kan ändras i andra studier på grund av skiftande kontext och bakgrund till 

datorspel. Till exempel det urval som gjort i denna studie och den potential som ska hittas är 

olik liknande studier inom den tidigare forskningen. Det är även stor skillnad i vad som hittas 

i material värt att analysera och urvalet i detta när det kommer till i hur mycket tid som har 

lagts att spela igenom spelet. Dock kan det tänkas att studien kan ge ett fönster till den 

eventuella potentialen och historiebruket av spelet även om den är baserad på ett 

erfarenhetsbaserat perspektiv. Potentialen är även här färgad av tolkning utifrån den 

erfarenhet som finns kring spelbranschen, kulturen och den personliga erfarenheten av spelet. 

Även om det finns tydlig koppling till det centrala innehållet i historia så är potentialen i 

relation till detta färgad av denna bakgrund. Något som kan ses som en tydlig potential och 

bruk av historia i denna studie kan med ett annat perspektiv samt personlig erfarenhet av 

ämnet vara osynligt för en annan.31      

Crusader Kings 2  
Här nedan följer en presentation av nedbrytning av spelet. Detta kommer att göras i rubrikerna 

religion, ekonomi, familj, kultur, och politik med sina egna underrubriker. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av materialet. 

Religion 
Det finns 30 stycken religioner representerade i spelet med 27 stycken grenar av dessa.32 För 

att hålla studien inom en rimlig ram för materialet så kommer studien se på två utvalda 

religioner i spelet (Katolsk tro, germansk tro). När spelare startar år 769 kan denna se 

uppdelning av religion över det geografiska läget (se bilaga 1). Religion i Crusader Kings 2 

har en stor betydelse för den som spelar i det att den kontrollerar och påverkar de beslut som 

spelare kan ta. Det av yttersta vikt att ha en bra relation med religionens överhuvud samt dess 

heliga män men självklart behöver spelare inte följa den religion de startar med utan kan 

konvertera till andra när chansen finns. Dock har det såklart konsekvenser att överge eller inte 

följa religionens värdegrund. Detta kan manifestera sig i dåliga relationer med alla som följer 

denna religion, vilket kan göra spelarens säkerhetspolitiska ställning mycket sårbar eftersom 

om många av spelarens grannar/undersåtar kommer att tycka illa om hen vilket kan leda till 

konflikt samt destabilisering. Religion har även satta regler på vad som förväntas av din 

spelbara karaktär samt olika maktpositioner detta kan vara synen på äktenskap, skilsmässor, 

                                                           
31 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder. (2 uppl.). Stockholm Liber AB, (2009). S49, 351-361. 
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mord, hälsa, personlighet, krigsförklaringar ect (se bilaga 2). Det är mycket tydligt att religion 

går hand i hand med den politik du vill driva enligt genrens ramar. Ett exempel på detta kan 

vara att om en kristen härskare vill förklara krig mot en annan kristen härskare så finns det 

stora konsekvenser av detta om det inte finns en tydlig anledning till varför. Detta försvårar 

spelarens chans att utöka sitt område. Även om religion försvårar vissa val samt förväntar 

spelare att följa värdegrunden så kan religion även möjliggöra mycket för spelaren. Religion 

kan möjliggöra expansion av spelarens område och maktposition. Om områden som inte följer 

den religion finns i närheten kan spelare legitimt förklara krig mot dem eller få chans att ta 

deras titlar. Religionens överhuvud har en enorm maktposition vilket spelare kan försöka att 

infiltrera och styra i sitt eget syfte. Anledning till att överhuvudet har en stor maktposition är 

att denna kan förklara stora heliga krig mot andra religioner eller områden som är i dennas 

religions intresse. Detta kallar även på att områden som följer denna religion ska vara med i 

detta krig. Belöningen för den som har deltagit mest, det vill säga har erövrat samt besegrat 

fienden mest får som belöning området. Överhuvudet kan antigen väljas in av en kardinal 

eller via en successionsordning beroende på religion eftersom de har olika regler. Varje 

religion i spelet har sina egna heliga platser som har en stor betydelse för religionens 

auktoritet, inflytande samt stabilitet. Det är därför av stor vikt att sträva till att kontrollera 

dessa platser då vissa icke-reformerade religioner kan bli en organiserad religion vilket ökar 

betydelsen av denna samt möjliggör mer lagstiftning och inflytande. Teknologi och kunskap 

är mycket förknippat med religion och dess heliga män. Här kan spelare både stöta på 

problem med sin karaktärs syn på kunskap eller gynnas.  Varje religion har sin egen moraliska 

auktoritet som går från 0% upp till 100% då hundra är att sträva efter (se bilaga 4). Om 

auktoriteten ligger mot hundra är inflytandet av denna religion mycket starkt i världen vilket 

gör att det finns mindre risk att människor hittar andra grenar av den religionen i dessa 

områden samt ökar konverteringschansen hos områden och personer som inte följer denna 

religion. Låg auktoritet leder då logiskt till motsatsen vilket kan hota religionens existens 

eftersom fler börjar tappa tron och konverterar till andra religioner. Dock är det smart att hålla 

religioner i balans i makt eftersom avsaknaden av andra religioner i världen förminskar 

möjligheterna att utöka sin maktposition genom erövring eftersom religion kan försvåra det 

för spelaren att få en legitim anledning. Det försvårar även positionen att konvertera eller att 

gå emot religionens värdegrund vilket kan skapa problem. Heliga män är av yttersta vikt att 

vara på bra fot med eftersom de kan ge dig skatt samt Fromhet ifall de har en bra relation med 

din karaktär och är under ditt styre. Sammanfattningsvis styr religion mycket av de val 
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spelaren kan göra men möjliggöra samtidigt mycket av samma anledningar. Här kan spelaren 

själv bilda en uppfattning om vilken religion som ger bäst grund för det syftet spelaren har.         

Katolsk tro 

Spelreglerna som inkluderar denna tro innehåller följande: Påven är överhuvudet för 

religionen, biskopar under en härskare kan välja att betala skatt till påven istället för sin 

härskare, inom religionen kan antipåvar finnas, påven har makten att exkommunicera, påven 

är den som godkänner skilsmässor, påven kan ge legitimering för en invasion, påven kan ge 

en person rätt till en viss titel, påven kan kalla till heligt krig, härskare kan beordra vuxna 

oäktingar till att ta det heliga löftet och slutligen kommer det alltid finnas en påve (se bilaga 

2). Påven väljs genom en kardinal där det finns nio medlemmar som har en varsin röst att 

lägga på vem de anser ska bli den nästa påven och då hamna i preferatus platsen. Dessa 

medlemmar är alla biskopar som har fått sitt medlemskap av påven för sin lämplighet. När en 

kardinal dör väljer påven en ny biskop som får medlemskap. Lämpligheten är baserad på den 

kultur biskopen har, deras personlighet, visdom och ålder.  

Spelaren har även en chans att få påverkar vem som blir påven genom att spendera pengar på 

sin mest lämpliga kandidat för att öka dennes chans att bli den nästa i successionsordningen 

(se bilaga 3). Att kontrollera påven genom att ha en av spelarens dynasti på denna plats ger 

bonusar i att ha en mycket kraftfull allierad på grund av reglerna ovan. Till sist har spelaren 

en överblicksskärm över religionen. Där kan spelare få all information om vilka biskopar som 

är under spelarens styre och deras förhållande jämtemot härskaren samt påven (märkt med 

påvehatt och kungakrona med nummer). På skärmen finns även information om den aktuella 

påven och dess relation med den spelbara karaktären. Här finns även information om statusen 

på den moral auktoriteten vid det tillfället, samt vad det är som ger den procenten. Heliga 

städer för religionen samt andra faktorer är det som ger denna procent. Om en helig stad inte 

hålls av religionen som spelare följer får auktoriteten minus. Biskoparna har en ruta med ett 

nummer vilket representerar den poäng de har för att bli valda som nästa påve. Och 

sammanfattningsvis finns en knapp med en påvesymbol som representerar ett val att göra en 

av spelarens biskopar till en antipåve. En antipåve kan ge spelare en kontroll över religionen i 

samma maktposition som den vanliga påven, dock skulle valet att sätta upp en antipåve 

förarga den legitima och kan leda till krig (se bilaga 4).  

Germansk tro (icke-reformerad) 

Spelreglerna som inkluderar denna tro är följande: Präster kan ärva titlar, präster kan gifta sig, 

kvinnor kan vara präster, härskarens flottor kan navigera stora floder, härskare kan plundra 
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områden med en annan religion, vasaller bryr sig inte om härskare kallar in deras styrkor, 

germanska män kan ha upp till tre konkubiner, styrkor av annan religion har logistik problem 

i germanska områden om deras teknologi om detta är låg, härskare kan förlora prestige om det 

är fred för länge (se bilaga 5). Kort om de regler som inte syns i bilaga är det följande: 

Religionen kan reformera och bli organiserad, det finns inget religiöst överhuvud (bara när det 

har skett en reform), religionen är dålig på att konvertera, härskare kan inte förklara heliga 

krig och slutligen kan kvinnor kan vara en härskares spionchef. Den germanska tron delar 

samma mall som den katolska med några undantag. Eftersom religionen inte är reformerad 

och inte har ett överhuvud så kan inte heliga krig kallas samt att auktoriteten för religionen 

blir låg vilket förvårar religiös expansion. Dock går det att reformera genom att uppfylla 

kraven för det vilket skapar en religiös överhuvud (Fylkeriatet). Olikt påven är denna 

överhuvud bunden av en successionsordning som följer överhuvudets familj i det att den går i 

arv. En till avvikelse är att prästerna inte väljer om de ska betala skatt till överhuvudet eller 

härskaren utan skatt går direkt till härskaren. Om spelarens dynasti kontrollerar överhuvudet 

får denna samma potentiella maktposition som påven har (se bilaga 6).  

Ekonomi 
Precis som ekonomi är en viktig faktor för oss i vårt dagliga liv är det en viktig faktor i spelet. 

Kartan i spelet har en toggle funktion som visar det ekonomiska läget för olika området som 

är baserad på deras ekonomiska utveckling och teknologi. På kartan är områden med en hög 

grad av gynnsam ekonomi markerade med grön färg med skiftande nyans beroende på hur 

stark ekonomin är. Motsatsen är då såklart röd vilket också har en skiftande nyans, i dessa 

områden är ekonomin mycket svag eller inte välutvecklad. På kartan finns även de historiska 

handelsvägarna mellan väst och öst representerade (till exempel sidenvägen). Kontroll över 

dessa kan ge bonusar till den egna ekonomin och är mycket eftertraktade om spelare har ett 

ekonomiskt fokus (se bilaga 7). Skatt är en viktig faktor i spelarens personliga ekonomi och 

den huvudsakliga inkomsten. Skatt fås genom härskarens vasaller: kyrkan, borgmästare och 

adel. Dock behöver inte dessa parter betala skatt om de anser att härskaren inte förtjänar dem 

(se bilaga 8). Därför måste en god relation uppehållas med dessa parter om härskaren ska få 

någon inkomst utöver sina egna ägodelar (se bilaga 9). Det finns många olika typer av 

byggnader som kan ägas eller byggas i spelet men de följer alla en liknande mall. Det finns 

slottet, kyrkan och staden. Alla dessa kan förbättras genom ekonomiska medel som spelare 

tjänar under spelets gång. Det kostar en viss bestämd summa att förbättra en viss del av 

byggnaden men det har även en fördel med till exempel ökad garrison eller ökad ekonomisk 
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vinst (se bilaga 10). Slutligen finns det en spelbar väg som en doge av en merkantilistisk 

republik där en härskare om denna uppfyller kravet kan följa denna väg (se bilaga 11). Här är 

fokusen att genom handel öka din familjs status i världen, detta kan vara att kontrollera 

handeln över historiska handelsvägar eller handeln över haven genom att bygga 

handelsstationer (se bilaga 12). Här ändras spelstilen till att konkurrera med andra 

handelsfamiljer i världen om kontroll över dessa områden. Den som har mest prestige är den 

som leder handeln i området. Detta kan ökas genom att lägg pengar på sin egen kampanj eller 

utöka sitt hushåll (se bilaga 13). Sammanfattningsvis gör ekonomisk kraft att många 

valmöjligheter dyker upp eftersom det finns många tjänster som kan köpas med pengar. 

Familj 
Som skrivit innan är syftet med spelet att få sin utvalda dynasti och familj att överleva så 

länge som möjligt medan spelare samlar på sig så många poäng som möjligt genom prestige 

och Fromhet. En toggle funktion på kartan visar alla de historiska husen under den tid som 

spelas och var de är representerade på kartan (se bilaga 14). Ett av de viktigaste valen en 

spelare gör i spelet är att välja rätt giftermål för sin familj. Faktorer som gener, personlighet, 

relation, status och titel spelar roll här. Ett rätt giftermål kan bidra till bra avkomma till 

dynastins fortsatta överlevnad eller för att bilda kraftfulla allianser, dock är detta ingen garanti 

eftersom det kan finnas dolda sjukdomar senare i deras liv. Giftermål kan även användas för 

att hindra vissa familjemedlemmar från att ärva genom att välja matrilinjärt äktenskap eller 

för att plantera framtida anspråk på en titel (se bilaga 15). När spelare gifter sig spelar partners 

religion och kultur också en roll eftersom det finns vissa parter som inte tycker om människor 

med utomstående kultur eller tro som skiljer sig från deras. När ett barn föds och är runt fem 

år kan denna utbildas. Här väljs en inriktning och en lärare, dock är inte resultatet garanterat 

utan slumpmässigt med en ökad chans beroende på personlighet och lärare vilket kan simulera 

det riktiga livet. I spelet finns även informations flikar om relationen mellan 

familjemedlemmar, familjeträdet och dynastiträdet i sin helhet (se bilaga 16,17 och 18). Här 

är all information samlad om vem som är det aktuella överhuvudet av dynastin och vilken 

plats den har i familjen genom rangordning. Sammanfattningsvis utgör familjen basen för att 

spelare ska kunna fortsätta spela och ”vinna” vilket gör att högsta prioritet ska läggas där 

eftersom det finns mycket som hotar en familjs överlevnad både från interna hot (mord) och 

externa hot (sjukdomar, krig). 
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Kultur 
Denna faktor är mycket viktigt när det kommer till att hålla stabiliteten i spelarens område 

samt om spelare strävar att få en viss kulturs egenskaper som ger mer spelmöjligheter. Kultur 

kan skapa osämja mellan vasaller och härskaren men även ha den motsatta effekt då 

relationen kan påverkas positivt ifall en gemensam kultur delas. På kartan finns en 

informations flik om var världens kulturer är placerade samt deras namn (se bilaga 19). Även 

om kulturen inte spelare in stor roll i det överhängande spelet kan det vara bra att svinga till 

majoriteten av områdets kultur för att öka stabiliteten i området och för att få andra 

gynnsamma effekter. Dock är det helt upp till spelaren att välja vad för kultur den vill ha inom 

spelets ramar. Kultur tar med sig sina egna speciella trupper och seder för spelare att använda 

som verktyg.  

Politik  
Detta är ett viktigt verktyg för spelaren för att hens dynasti ska överleva. Politik i spelet 

inkluderar: Successionsordningen, medborgliga och religiösa regler, reglering av vasallers 

skyldigheter mot härskaren, det personliga rådets regler (regering), reglering av positioner 

inom rådet, utgivning av ärofulla titlar och slutligen en översikt över det personliga rådets 

politiska ambitioner.  

Successionsordningen 
För att spelarens dynasti ska fortsätta att överleva genom att en av spelarens ätt får makten när 

den sittande härskaren dör behövs en successionsordning. Denna kan modifieras till spelarens 

syfte genom manipulation, mutning, mord eller diplomati. Lagarna för vem som ska ärva kan 

ändras genom lagstiftning där vissa av lagändringarna har krav som måste uppfyllas för att en 

ändring ska göras. Detta kan vara att härskaren måste ha suttit en viss tid vid makten, ha en 

bra relation med alla vasaller eller ha uppfyllt vissa medborgliga lagar. Först i 

successionslagarna har vi könslagen, om arv ska vara restriktiv till ett manligt eller kvinnligt 

kön. Dessa kallas agnatisk och kognatisk absoluta lagar. När det kommer till lagar om 

succession kommer det här tas upp fem av dessa: Gavelkind, valbar gavelkind, förstfödslorätt, 

ultimogeniture och slutligen senioritet. Gavelkind lagen är baserad på att succession går 

igenom härskarens barn, dessa delar på alla härskarens titlar när denna dör men ger en bonus 

på att kunna äga mer personlig egendom för härskaren. Denna successions lag kan splittra 

spelarens egendomar och titlar vilket kan skapa instabilitet men kan ge kortsiktiga belöningar 

i bonusen i egendomsgränsen. Sen finns det en väljande version av denna lag (valbar 

gavelkind) där samma grundregler består med några få ändringar. Dessa är att den regerande 
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dynastin har en röst var att välja en person i dynastin som får ärva härskarens huvud titel när 

titlarna disputeras vid härskarens död. Det finns även feodal version av denna lag där alla 

mäktiga vasaller har en röst var om vem som ska bli härskare, dock när denna ärver så ärver 

den alla titlar och egendom som härskaren har. Succession med rösträtt är mycket omtyckt av 

vasaller men kan skapa problem med att vasaller kan välja en person som spelaren inte vill ha 

som härskare, till exempel inte en av spelarens dynasti vilket betyder att spelare förlorar. 

Förstfödslorätt lag beskrivs som att den äldste av härskarens barn får äganderätt på alla titlar 

och egendom när härskare dör. Detta kan ge bra stabilitet då det är säkert att titlar hålls inom 

dynastin men denna successions lag är inte uppskattad av vasaller eller andra medlemmar av 

spelarens dynasti.  

Ulitmogeniture lag är motsatsen till förstfödslorätt, i denna successionslag ärver den yngsta av 

härskarens barn alla titlar och egendom. Samma nackdelar och fördelar finns för denna lag. 

Senioritet lagen möjliggör att den som är den äldsta dynasti medlemmen får ärva härskarens 

alla titlar och egendom. Jämfört med att härskarens barn får ärva vilket kan leda till en viss 

ostabilitet ifall härskaren har problem med att skaffa barn eller att härskarens barn oväntat 

dör, så kan Senioritet lagen möjliggöra att titlarna stannar inom familjen tills att det inte finns 

någon levande dynasti medlem kvar. Dock kan dessa regenter vara olika gamla och deras tid 

som regent mycket skiftande vilket i sig kan leda till instabilitet. Denna lag är mycket icke-

uppskattad av härskarens äldsta barn (se bilaga 20). 

Medborgliga och religiösa rättigheter 
Dessa lagar är indelade i dessa kategorier i spelet: Investitur, arv rätt om kontrollerad 

kungadömen, vasall krigsförklaring, centralisering, viceroyalty, status om kvinnor, återkalla 

titel och administration. Investitur är lagen om att frigöra spelarens biskopar från att betala 

skatt till kyrkan och enbart till härskaren direkt, detta möjliggör en bra extra inkomst men kan 

förarga påven. arv rätt om kontrollerad kungadömen kan användas av spelare för att hålla 

kontroll på interna och externa titlar i kungadömet. Detta är ett bra verktyg för att säkra sina 

egna titlar i kungadömet från att förloras till utomstående anspråk samt för spelar göra 

anspråk på titlar beroende på spelarens syfte. Vasall krigsförklaring är ett verktyg för att 

förhindra vasaller under den spelbara karaktären att föra krig mot rivaler. Detta kan vara 

gynnsamt eftersom vasaller inte är passiva karaktärer utan har egna ambitioner precis som 

spelaren att höja sin status i världen. Spelare har tre val till denna lag: ha det fritt, göra det 

illegalt förutom utanför kungadömet och till sist helt olagligt. Alla dessa har en fördel-

nackdel. Spelare vill sträva mot att hålla sina vasaller från att bli för mäktiga. Om krig skulle 
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förbjudas kan detta stoppa vasallerna från att ta mer område för sig själva men göra de 

rastlösa och starka i antalet trupper till deras förfogande. Om krig är tillåtet kan vasaller 

utnyttja svagare vasallers position och ta deras område för sig själva men deras trupper 

kommer vara mer balanserade i antal samt upptagna i krig. Här kan spelare själv avgöra hur 

den vill applicera denna lag beroende på situation. Centralisering är hur centraliserat spelarens 

kungadöme ska vara, vad ska vara balansen mellan adeln och den som styr när det kommer 

till egendom? Kungadömet kan bara ha ett antal vasaller innan administrationen blir lidanden 

vilket kan få konsekvenser i relationen med adeln. För mycket egendomar är vad kungen 

klarar av administrativt och enligt centraliseringslagen kan ge allvarliga konsekvenser i 

relationen med adeln. Om centraliseringen ökar minskar antalet vasaller härskaren kan ha 

under sig men egendomen spelare kan kontrollera ökar. Här är det även upp till spelaren att 

avgöra vad som ligger i deras intresse. Vicekungadöme är titlar som lagen möjliggör för 

spelaren att ge bort till vasaller för att fria upp titlar som denna inte kan kontrollera 

administrativt. Har härskaren för många titlar än den kan kontrollera kan detta skapa osämja 

med vasallerna. Dock har titlarna som spelare kan ge bort en funktion i att när denna person 

som får titeln dör så får härskaren tillbaka den. Detta fungera i princip som ett lån. Status av 

kvinnor är lagen som styr kvinnors inkludering i politik samt rådgivningspositioner. För att 

passera en sådan lag måste även kulturen kring tolerans passera en nivå vilket gör det möjligt 

att stifta en sådan lag. Detta är något att sträva efter eftersom spelare får ett större utbud av 

rådgivare och generaler. Återkalla titlar kan simpelt förklaras om härskaren ska få tillåtelse att 

ta bort titlar från sina vasaller. Detta kan vara legitim ägande rätt eller religiös. 

Slutledningsvis finns det en administration lag som reformerar sättet kungadömet styrs och är 

en väg till att styra som ett kejsarrike (spelare kan ha en kejsare titel men inte styret). Dessa 

öppnar upp mer verktyg för titlar, antalet vasaller och egendom samt slutligen mer 

successionslagar (se bilaga 21).  

Vasallers skyldigheter 
Dessa skyldigheter handlar om att vasaller måste tillge en viss del av sina trupper och inkomst 

till härskaren, dock om relationen mellan dem är dålig kan denna minska. Det finns alltid ett 

baskrav för dessa och kan ändras genom lagstiftning. Lagen kring dessa skyldigheter gör att 

spelare prioritera vilken fokus de vill ha på sina vasaller. Vill spelaren ha en mer 

skatteinriktad vasall eller truppinriktad? Ökar den ena prioriteten så sänks den andra delen. I 

lagen kan du reglera, kyrkan, adeln, borgmästarna och stammen till spelarens vilja (se bilaga 

22).  
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Rådgivningslagen och rådets funktion 
Spelare har alltid en grupp rådgivare som hjälper spelare att utföra specialiserade uppgifter i 

deras områden. De skulle kunna ses som en regering som lyder under härskaren dock finns 

det här en reglering på hur mycket makt denna grupp ska få i sitt ämbete. De som ger råd till 

härskaren är användbara för att effektivisera de olika faktorerna i genren men har som alla 

andra karaktärer i spelet sina egna ambitioner, personligheter, kultur, makt ect. Därför kan det 

vara farligt att ge dessa för mycket makt då spelaren kan begränsas i de val de kan göra men 

samtidigt håller det dessa vasaller nöjda och ökar stabiliteten. När det kommer till hur detta 

regleras så finns dessa lagar: Rådets makt, återkalla titlar, godkänna titlar, avrättning, 

krigsförklaring, fängsling, bannlysning och rådets auktoritet. 

Rådets makt är lagen om rådgivarna ska kunna ha någon makt överhuvudtaget, om dessa inte 

har någon makt är spelaren mer fri att göra val eftersom härskaren har full auktoritet över 

lagstiftningen i området samt kan äga mer egendom. Dock gör detta att rådgivarna har en 

mycket negativ syn på härskaren då deras makt begränsas och börjar troligtvis konspirera mot 

härskaren för att få igenom denna lag. De andra lagarna som kommer efter denna kan snabbt 

sammanfattas som vem som har högst auktoritet när det kommer till titlar, avrättning, krig, 

fängsling, landsförvisning. Om härskaren har högst auktoritet på dessa så kan dessa verktyg 

användas fritt, dock om rådgivarna har makt på dessa måste de godkänna dessa aktioner av 

spelaren genom röstning. Spelaren kan gå emot sin rådgivning men detta har en negativ 

påverkan på relationen vilket kan öka ostabiliteten. Den sista regleringen rådets auktoritet ger 

nästan full makt till rådgivarna då härskaren inte längre kan sparka de som sitter i rådet eller 

ändra dess medlemmar. Dock desto mer rådgivarnas makt ökar så får härskaren ökad gräns 

för antal vasaller denna kan styra men minskad gräns för hur mycket personlig egendom 

denna kan ha (se bilaga 23). I rådet finns positioner som behöver fyllas, dessa är diplomat, 

general, steward, spionchef och biskop. Diplomaten kan logiskt förbättra diplomatin för sin 

härskare samt förbättra relationer med vasaller, den kan också skickas för att sprida osämja 

mellan vasaller samt spendera sin tid att förfalska legitima anspråk på önskvärda titlar för 

spelaren. Generalen kan öka antalet trupper som spelaren kan har tillgång till och öka 

teknologin om krigskonst samt slå ner upprorsmakare. Stewarden kan öka den ekonomiska 

inkomsten för spelaren i ett utvalt område, öka den ekonomiska tillväxten och skynda på 

byggprocessen i området. Spionchefen kan skickas ut till områden där de kan bygga upp 

spionnätverk för att hjälpa härskaren i sina intriger, hen kan även stoppa grupper från att göra 

uppror och slutligen skickas ut för att studera och stjäla teknologi från ett område. Biskopen 
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har i uppgift att råd giva härskaren i de heliga uppdragen. Hen kan skickas ut till områden för 

att konvertera, förbättra relationer mellan biskopar och härskaren samt slutligen studera kultur 

för att öka teknologin i området. Dessa personer kan dock endast fokusera på en av dessa 

alternativ i taget och det är upp till spelaren att anvisa vilket område som är viktigast för 

stunden samt vilken inriktning som behövs. Dock även om spelare skulle vilja ha duktiga 

rådgivare är detta inte alltid det klara valet eftersom mäktiga vasaller oftast kräver att få sitt på 

rådet och om detta inte möts skadas relationen vilket kan leda till ostabilitet. De som sitter på 

dessa positioner sitter även i rådgivningsgruppen (se bilaga 24). 

Eftersom varje rådgivare har olika ambitioner politiskt så finns det även information för 

spelaren om vad dessa är för att denna ska kunna anpassa sin politik. Rådgivare kan vara 

lojala vilket betyder att de röstar som härskaren gör, de kan vara religiösa vilket gör att de 

röstar enligt det eller de kan mycket simpelt hata härskaren och gå emot hens politik helt. 

Spelare kan förändra dessa genom intriger och diplomati. Det går även att ge ut titlar till sina 

vasaller som ökar deras relation med härskaren samt de kan få en position som spelaren anser 

är mer lämplig. Till exempel behövs en vice regent, generaler och regentens läkare. Resten av 

titlarna fyller mer ett ärofyllt syfte än praktiskt. Det sista verktyget för att få rådgivarnas 

politik att stämma överens med spelarens är att erbjuda tjänster för en röst, detta kan vara att 

vasallen kan kalla in härskarens röst på något senare som gynnar dem. Eller så kan spelaren 

betala för denna tjänst, dock funkar inget av detta ifall relationen med denna person är alltför 

dålig (se bilaga 25 och 26).  

Sammanfattning av Crusader Kings 2 
Som kapitlet tar upp så visas här nedbrytning av spelets utvalda delar. Dessa är då religion, 

ekonomi, familj, kultur och politik och hur dessa presenteras i spelet. Nedbrytning av dessa 

valda delar ska användas tillsammans med teorin och tidigare forskning för att se på hur spelet 

använder sig av historiebruk samt om det finns lärare potential för historia ämnet. 

Analys 

Historiebruket 
”Tanken är att typologin analytiskt ska kunna appliceras på olika samhällen och olika tider, för att ge kunskap 

om likheter och skillnader i frågor om historiebruket i samhällen. Men tanken är också att historiebrukare ska få 

ett redskap för att reflektera över sitt eget bruk av historia, och över historiens roll i samhället överhuvudtaget.”33 

                                                           
33 Karlsson, Klas-Göran och Zander,Ulf (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. 59. 
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För att få fram hur spelet brukar historia kommer det här analyseras med hjälp av Klas-Göran 

Karlsson modell över historiebruk.34 Det som ses här är två olika dimissioner av historiebruk 

som kan analyseras efter denna modell eftersom det existerar ett bruk om spelet samt inom 

spelet. I Crusader Kings 2 existerar personer och samhällen i en historisk kontext som brukar 

historia för att ”vinna” inom spelets ramar. Detta sker i samma kontext som spelaren använder 

verktygen inom genren för att bruka och påverka historien (paradox). Detta är den första 

dimissionen som kan ses. Den andra kan då ses som det bruk spelet i sig kan tolkas följa inom 

modellens analys när det kommer till de utomstående faktorerna som företaget, personerna 

inom etc. Detta grundar sig i bakgrunden för spelet och branschen bakom för att se på 

historiebruket.  

Historiebruket inom spelet 
De bruk som kan kännas relevanta att använda i denna kategori är följande: Existentiellt, 

moraliskt, ideologiskt, och icke-bruk. För att börja med det existentiella historiebruket så kan 

detta samman fattas som ett bruk som har ett behov att minnas samt glömma historia samt 

används av alla människor för att kunna orientera eller förankra sig själva i den verklighet de 

existerar i. Detta är mycket relevant för spelets kontrollerade karaktärer eftersom de ställer sig 

till vissa faktorer för att förstå den virtuella historiska paradox de existerar i med relation till 

spelaren. I materialet med nedbrytningen av spelet kan det ses faktorer som spelet vänder sig 

till för att navigera och förankra sig i världen.  Religionen och kultur är en sådan faktor där 

människor i spelet vänder sig till för att få reda på vilken typ av personlighet och åsikt som är 

något som kan anses som gott. Religionen ger här ganska tydliga riktlinjer till vilka delar som 

spelaren behöver följa inom dess värdegrund för att kunna uppehålla en bra relation med 

människor. De som följer denna värdegrund är oftast de som spelet väljer att minnas och de 

som inte gör det väljs att glömmas, därför blir spelaren själv när hen försöker förankra sig i 

inom spelets ramar indoktrinerad av de faktorer som gynnar den mest. Historiebruket av 

religionen i spelet blir en vägledare för vad människor ska sträva mot och är en väldigt 

organiserad moralpolis som uppmanar dessa att följa dess värdegrund. Slutligen väljs vissa 

platser inom religioner att minnas men om en konvertering eller reforms skulle hända väljs 

vissa plaster till att glömmas när de ersätts med nya. Kulturen brukas mer som ett historiskt 

verktyg för att människor ska kunna förankra sig i vissa områden och även här styr relationen 

mellan spelaren och dessa beroende på deras kulturer. Spelare har här en unik position som 

                                                           
34 Karlsson, Klas-Göran och Zander,Ulf (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. 56-71. 
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brukare av historia samt att hen kan förändra människors historiebruk genom att använda sig 

av dessa verktyg i spelet. Till exempel kan ett område som följt den germanska tron och har 

germansk kultur i några hundra år få sitt existentiella historiebruk förändrad på grund av att 

spelare valt att erövra detta område och infört sin egen religion och kultur. Detta sätter spelets 

historiska värld i en ständig förändring där detta bruk förändras och där spelaren har makten 

att påverka detta bruk genom att filtrera detta till sin fördel. 

Moraliskt bruk kan sammanfattas av att det används med behovet att återupptäcka någonting 

och brukas av välutbildade samt har som funktion att försona. Detta bruk används flitigt som 

ett verktyg i spelet för att motarbeta spelaren i dess strävan för att uppnå sina mål. Adeln, 

biskopar, familjemedlemmar och borgmästare är de som kan anses välutbildade inom spelets 

ramar och är majoriteten som då använder detta bruk för att motarbeta den styrande makten. 

Varje val som spelaren gör från en härskar position kan ifrågasättas av dessa parter genom 

olika faktorer som ekonomi, religion, moral etc. Spelare kan själv motarbeta detta bruk genom 

att tysta ner dessa parter genom mutning, övertalning, mord om spelaren vill behålla sin 

maktposition. Om det moraliska bruket används mycket mot spelare kan detta få stora 

konsekvenser som att dessa parter får nog och tar till mer drastiskt metoder för att tvinga 

härskaren att försona för det de gjort, till exempel inbördeskrig, vägran av skatt eller 

skapandet av intriger. 

Ideologiskt bruk och icke-bruk kan här slås samman då de delar samma funktion och 

användare med bara en skillnad i behov. Skillnaden ligger i att ideologiskt bruk vill uppfinna 

och icke-bruk vill motsatsen. Det de delar är då att det är välutbildade som använder sig av 

detta och att funktionen är att legitimera eller rationalisera historia. Detta är ett verktyg för 

spelaren inom spelet att utnyttja som bruk för att motarbeta det moraliska bruket samt för att 

hjälpa legitimeringen av områden genom hänvisning till historiska lagar eller dokument. För 

att spelaren ska få vissa historiska kungadömen, titlar, lagförändring eller ha anledning till 

krig behövs en legitim anledning som kan hänvisas till något som anses vara detta. Till 

exempel kan spelaren använda sig av rådets diplomat för att skaffa sig en legitim rätt till en 

titel. Faktorer som hjälper till med detta bruk som spelare kan utnyttja är ekonomi, religion, 

kultur och familj. Dessa kan användas som verktyg för att legitimera vissa handlingar som 

kan gynna spelare. Detta bruk uppmanas till att användas flitigt om spelaren ska uppnå målet 

samt hålla vasaller i schack. Icke-bruket kan användas som ett verktyg för att glömma vissa 

områdens kulturer eller religioner samt för att utplåna vissa titlar som inte spelaren vill ska 
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existera då de kan konkurrerar med den spelbara karaktärens maktposition.  Icke-bruket 

använder sig av samma faktorer i det motsatta syftet i spelet. 

Historiebruket utom spelet  
Det bruk som känns relevant för denna dimension är det kommersiella bruket. Till att börja 

med det kommersiella bruket så kan detta sammanfattas att behovet är att öka historiskt värde 

för att göra en ekonomisk vinst, brukare är verksamma inom ekonomi och funktionen är då 

kommersiell. Eftersom skaparen av spelet är ett företag som måste de på något sätt skapa 

vinst för att fortsätta producera mer spel. Det är därför mycket logiskt om det ses till 

bakgrunden av spelbranschen och företagets bakgrund till att komma till slutsatsen att 

Crusader Kings 2 samt många andra spel följer ett kommersiellt bruk av historia. Eftersom 

spelbranschen är en miljardbransch måste den följa mallen mellan utbud och efterfrågan. 

Många anställdas position på företaget samt företagets överlevnad vilar på att det 

kommersiella bruket gör innehållet i spelet intressant nog för att kunna skapa en efterfrågan. 

När det kommer till materialet så kan detta bruk väldigt tydligt ses i den utvalda perioden 

samt utgivning av DLC där dessa belyses som att ha ett ökat historiskt värde för att skapa 

efterfrågan. Det läggs till nya spännande start perioder, faktioner eller spelmekaniker för att 

bibehålla intresset för spelet. Det som läggs in är det som kan tänkas efterfrågas av sina 

kunder och den historia som brukas i spelet är då den som valts att behållas på grund av sitt av 

sitt kommersiella värde. Själva syftet med spelet är att kunna som spelare få kontroll på 

historian som utspelare sig under en historisk period med så många verktyg som möjligt för 

att sträva mot realism, för att sedan då genom en paradox ändra historian. Därför kan 

utvecklaren då skapa den typ av historia som de anser har mest underhållningsvärde och är 

mest kommersiellt för spelarens syfte med spelet. Även om företaget Paradox Interactive är 

självständigt företag som har en stor kontroll på det material de vill använda samt släppa 

måste även de se på historia ur ett underhållningssyfte. Dock är deras rykte uppbyggt på att 

vara mycket historiskt realistiska och är oftast dess säljningspunkt vilket kan ses på den 

omsättning de har.  

Lärande potentialen i Crusader Kings 2 
Materialet kommer i denna del analyseras utifrån Young et al teori samt de kompletterande 

tidigare forskningars delarna som behandlar potential i dator spel. Detta görs i en nära 

jämförelse med det centrala innehållet för historia då den eventuella potentialen från spelets 

sida ska i slutändan kunna bindas till syftet med ämnet i skolan. I denna dimension finns även 

egna underrubriker där djupdyk görs i de olika faktorerna i spelet där potential ska eventuellt 
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finnas.  För att förtydliga om vad studien anser som potential för lärande är det när det 

centrala innehållet och syftet där historiebruket är en del av detta, kan hitta relationer till vad 

de anser som potential i materialet.  

Datorspels och Crusader Kings 2 potential i ämnet historia 
För att analysera potentialen tas här upp vad Young m fl har tagit upp som potential i ämnet 

historia när de har sett på forskning för trender inom spel som verktyg i skolan efter K12 

läroplanen. Deras teori om potentialen kan sammanfattas med detta citat:  

“Narratives embedded in historical content allow history games to offer unique affordances for reenacting, 

replaying, and gaining first person experiences within the realms of history and social studies. It should come as 

no surprise, then, that several studies highlighted history-based video games as an effective means of engaging 

students beyond traditional methods of history, particularly when utilized in combination with skilled teaching, 

sound instructional design, and careful implementation”35 

Det som kan hämtas här ifrån är att potentialen finns i den formen i att datorspel med 

historiskt tema kan hjälpa att förverkliga ämnet för elever. Detta gör då genom att spelet kan 

virtuellt återskapa historia och låta spelaren få uppleva den i första hand samt även få 

möjligheten att själv ha kontroll på hur historien utspelar sig inom spelets ramar. Datorspel 

verkar även vara ett verktyg för pedagogik och har precis samma förutsättningar som andra 

verktyg i skolan som används idag för att engagera eleverna. Motivation är ett nyckel verktyg 

som datorspel verkar kunna fånga när den används i undervisning.36 Dock är potentialen av 

verktyget mycket beroende av den som använder det och hur denna implementerar det i 

undervisningen. Det är också viktigt att lärare lägger tillräckligt mycket tid för att 

implementera datorspel i undervisningen.37 Sett till materialet när det kommer till 

förverkligandet av historia kan det ses att spelet använder sig av en verklig historisk kontext 

och ger chansen att återupptäcka perioder i historian med möjligheten att även kontrollera 

den. I materialet förverkligas detta genom att ge spelaren kontroll över faktorer som styr den 

historiska paradoxen, till exempel i familj och politik delen av spelet har spelaren många 

valmöjligheter att förändra samt påverka historia. Det är genom detta djup som spelet och 

                                                           
35 Young, Michael F., Slota, Stephen, Cutter, Andrew B., Jalette, Gerard, Mullin, Greg, Lai, Benedict, Simeoni, Zeus., Tran, 

Matthew., & Yukhymenko, Mariya. Our princess is in another castle: A review of trends in serious gaming for education. 
Review of educational Research Vol 82 No. 1 (2012): 78. DOI:10.3102/0034654312436980 
36 Hess,Taryn och Gunter,Glenda. Serious game-based and nongame-based online courses: 
Learning experiences and outcomes. British Journal of Educational Technology Vol 44 No. 3 (2013): 372-385. 
doi:10.1111/bjet.12024. 
37 Hess,Taryn och Gunter,Glenda. Serious game-based and nongame-based online courses: 
Learning experiences and outcomes. British Journal of Educational Technology Vol 44 No. 3 (2013): 372-385. 
doi:10.1111/bjet.12024. 
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genren genom dess stora frihet av valmöjlighet inom den historiska kontexten kan framkalla 

potentialen för elever att se historia ur ett större och mer komplext perspektiv.38 Det är också 

genom dessa faktorer som ses i spelet (Ekonomi, kultur, religion, familj och politik) som kan 

konkretisera samt motivera eleverna att bli intresserade av ämnet eftersom dessa faktorer 

speglar vår egna komplexa historia i relation till vår samtid.39  

 

Ekonomi 

Ur denna faktor kan potential hämtas genom hur spelaren interagerar med de olika 

inkomstkällorna i spelet. Till exempel tränas elevens kunskaper på att hushålla med inkomster 

och sin strategiska planering på hur den vill utveckla ekonomin. För att uppnå detta mål 

behöver eleven få kunskap om hur den ska orientera sig genom den historiska kontexten för 

att uppnå maximal ekonomisk vinning. Till exempel kan detta vara att kunna avgöra hur 

mycket skatt som adeln, kyrkan eller borgmästarna ska ha eller vilka områden som är mest 

gynnsamma att kontroller när det kommer till handeln. Eleven ska även långsiktigt och 

kortsiktig kunna planera sin framtid i spelet ekonomiskt.  Potentialen ligger här i att eleven 

uppmanas analysera och tolka den historiska kontexten samt lära sig om hur den fungerar.40 

Här uppmanas eleven att söka kunskaper i historian för att använda den till sin egen vinning 

när det kommer till den egna personliga prestationen i spelet. Om eleven är villig att leta upp 

information utanför spelets ramar (Wiks, forum, böcker) så är även detta en potential till 

lärande eftersom eleven motiveras att söka upp och lära sig mer information för att bli bättre 

på att utnyttja spelet.  

Religion  
Potentialen ur detta är det beslutstagandet eleven måste göra i balansen mellan religion och 

det egna intresset. Hur väl eleven orienterar sig genom detta med hjälp av sin historiska 

kunskap och förståelse av spelets historiska kontext speglar hur effektivt eleven kan 

möjliggöra det som ligger i sitt eget intresse. Eftersom religion försvårar eller möjliggör vissa 

val behöver eleven ha kunskap om vad som är nyckeln till dessa. Denna ligger då i 

religionernas regler och värdegrunder. Därför uppmanas eleven att söka information om 

religionerna för att kunna orientera sig och fatta mer strategiska beslut i spelet. Religionen 

styr även i de relationer eleven kan bygga upp och lägger även grunden till förståelsen om hur 

                                                           
38 Charsky, Dennis och Mims, Clif. Integrating Commercial Off-the-Shelf Video Games into School Curriculums. 
Tech trends Volym 52, no. 5 (2008): 1-7. doi:10.1007/s11528-008-0195-0. 
39 Pagnotti, John och Russell B. William. Using Civilization IV to Engage Students in World History 
Content. The Social Studies Vol 103 (2012): 39-48. DOI: 10.1080/00377996.2011.558940. 
40 Ibid. Ss39-48 
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människors värderingar ser ut i den historiska kontexten som de existerar i. Potentialen här 

ligger i att eleven kan med en förståelse för detta bygga sin egen uppfattning om vilken 

religion och värdegrund gynnar det syfte eleven har.  

Familj och kultur 
Här måste eleven som de andra faktorerna sätta sig in i hur en familj och dynasti fungerar 

under den historiska perioden. Hur ser den historiska kontexten på äktenskap, skilsmässor 

otrogenhet, månggifte, genus etc.?  Eftersom spelet vilar på att spelarens dynasti ska överleva 

så länge som möjligt måste eleven försiktigt balansera de olika faktorerna för att skapa balans 

inom och utom dynastin. Hur många barn är ett bra antal? Vilken typ av partner ska härskaren 

har? Detta är några av de frågor som eleven måste besvara för att mest effektivt spela spelet. 

Här uppmuntras att förstå människors tankar och värderingar om familjens betydelse under 

den historiska kontexten. Kulturens påverkan på stabilitet inom familjen och som 

relationspåverkan är en av de bollar som eleven också måste hitta en balans i. Potentialen från 

denna faktor är att det kan ses kopplingar mellan familj och kulturs betydelse idag med en 

jämförelse till dessa faktorers betydelse för den historiska kontexten i spelet.  

Politik 
Är hjärtat för spelet och är det som har mesta potential för lärande eftersom en förståelse för 

denna faktor som i princip reglerar de andra är mycket gynnsam. I denna faktor finns 

regleringen av successionsordningen som ser till att dynastin överlever och hjälper till att 

forma spelarens familj samt relation till varandra. Det finns reglering av medborgliga och 

religiösa som bestämmer mycket av den relation som existerar mellan härskare, vasaller, 

kyrka och borgmästare. Det finns ett politiskt råd som kan likna en riskdag som eleven 

behöver ha förståelse för hur effektiv politik kan föras i den historiska kontexten. Eleven har 

även potential här att lära sig hur lagar stiftas och kan komma att påverka relationer och 

människor i den historiska kontexten. Prioritering är något som flitigt tränas hos eleven här då 

de måste ha alla andra faktorer som existerar i genren i åtanke samt sitt eget syfte då den gör 

politiska val vilket kan knytas till samtiden. Ska eleven centralisera staten? Vem ska råda 

(regeringen) och sitta med i rådet (riksdagen)? Den som är mest lämpad eller den som är 

mäktig? Hur ska makten fördelas? Dessa är några av de exempel som drar fram potential att 

diskutera i ämnet historia.41  
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Potentialen i relation till det centrala innehållet i historia 
”1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar 
och perspektiv. 

 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på 
framtiden. 

 3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och 
dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.   

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera 
resultatet med varierande uttrycksformer.  

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och 
under olika tidsperioder.”42 

När det kommer till vad det utrycks i det centrala innehållet som viktigt kan det ses en tydlig 

koppling med potentialen och de fem punkterna i det centrala innehållet i historia.43 När det 

kommer till kunskap om personer, händelser, processer och perioder i historia så kan denna 

koppling göras i det vi ser i materialet. Här finns historiska dynastier, familjer och olika start 

perioder. Varje person är unik i den spelvärld som de existerar i, med sina egna tankar, 

relationer, kultur, tro, ambitioner, makt och status. Sammanslagningen av dessa människor till 

dynastier och familjer skapar ett komplext ekosystem av dessa faktorer i en historisk kontext 

som eleven ska orientera sig i. Detta kan sedan liknas med den komplexa värld vi lever i idag 

som eleven behöver orientera sig i.  

När det kommer till att historielever ska tränas i att använda en historisk ram för att förstå 

samtiden och kunna skapa hypoteser om framtiden är spelets potential för detta mycket 

logiskt i sin koppling. Spelet är i sig en historisk referens ram där läraren kan hämta paradoxer 

om historia genom att eleverna spelar spelet. Eftersom potentialen i spelet är att det kan 

interaktiv spegla vår samtid blir det ett verktyg för att öva upp sin förmåga att orientera samt 

förstå samtiden. Eftersom spelet är en paradox kan det dras en mycket givande potential ur 

detta när det kommer framtidsperspektiv eftersom eleven när den spelar använder den 

historiska kontexten för att påverka och förändra framtiden. Elevens kunskap om historian i 

spelet och dess mekaniker hjälper att förutspå framtiden under en viss period vilket tränar 

samma förmåga för den riktiga framtiden.  

                                                           
42 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 
Skolverket, 2011. s66.  
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I historia ska elever kunna dra slutsatser, förklara, utreda och formulera utifrån teorier och 

begrepp när de ska se till historiska frågor. Potentialen som kan kopplas här är den som spelet 

visar genom att denna kan genera olika historiska frågor som kan lösas genom elevens 

interaktion med spelet. Paradoxer är ofta en start på en historisk fråga där den frågande ställer 

sig att om vissa faktorer, händelser, personer ändras hade det då sett annorlunda ut? Här kan 

eleven utifrån de historiska avstampen i spelet få kontroll på historia och i det besvara 

eventuell historiska frågor. Till exempel om hur historian hade sätt ut om det romerska riket 

skulle ha återuppstått? När det kommer till förmåga att kunna granska, tolka och värdera 

historiska källor så kan Crusader Kings två med hjälp av läraren tänkas kunna träna denna 

förmåga. Detta eftersom historiebruk kan lätt tas upp i samband med att eleverna få spela 

spelet. Den information de får ta del av genom spelet kan tolkas och analyseras efter de 

källkritiska metoder som lär ut i historia ämnet. Till exempel hur företag brukar historia samt 

hur spelet i sig brukar saker som ekonomi, politik, familj, kultur och religion i den historiska 

kontexten. Den sista punkten i det centrala innehållet menar att eleven ska kunna värdera 

användningen av historia under olika sammanhang och olika tidsperioder. Detta kan kopplas 

till spelets potential i den relationen att även om det är en specifik historisk period (769-1452) 

som eleven spelar kan det inom denna period existera olika användningar av historia. Dessa 

undersöks och förklaras genom att spelare tar del av de olika faktorerna och i med detta får 

olika perspektiv på historia används inom spelets ramar. Utanför spelets ramar kan eleven 

analysera spelet i sig som en historisk referens för hur historiebruk används för att förmedla 

historia idag. Utifrån detta ta del av elevernas historiemedvetenhet och perspektiv på 

historia.44 

Potentialen kopplat till syftet i historia 
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av 

hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar 

och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.”45 

Enligt syftet med historia enligt Lgr 11 kan det ses en koppling i förmågan att förstå hur 

historia används. Detta kan ses i det historiebruk som identifierades i spelet där det tydligt 

finns en sammanfattad användning av ett flertal olika sätt som historia används på inom spelet 

Crusader Kings 2. När det kommer till historiemedvetandet kan det genom identifiering av 
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historiebruket uppstå perspektiv på historia, detta är även något som en lärare kan spelar 

vidare på. Enligt Young m fl är en rekommendation att spel inte ska vara något som löser 

förståelse delen själv utan det är som vilket pedagogiskt verktyg som helst.46 Personligen 

tycker jag detta stämmer överens då ett verktyg endast är så optimalt till det den ska användas 

och i relation till vem som använder den. Det som personligen kan tyckas vara unikt med 

datorspel i jämförelse med hur andra pedagogiska verktyg tränar förmågan att utveckla sitt 

historiemedvetande och hitta ett flertal historiebruk, är att datorspel kan göra detta på ett mer 

komplext och djupare sätt. I materialet kan det ses ett djup av potential och kan logiskt 

kopplas till det som är syftet med historia. Vi har olika perspektiv, historiebruk, faktorer, 

förståelse, tolkningar och relationer mellan nutid-framtid identifierade i materialet. Och dessa 

delar har en djup och komplex del i spelet. Här finns en stor potential för lärande eftersom 

materialet täcker mycket av det som ska läras av eleverna i ämnet. Om en lärare vill endast 

välja faktorn familj i spelet och ha en historisk fråga om hur synen på familjen såg ut under 

denna period kan detta göras eftersom materialet är så stort. Dock är det just denna aspekt att 

datorspel kan inkludera syftet på ett mer djupare sätt även dess problematik eftersom ett 

sådant djup kräver mycket tid för att uppnå.         

Problematik och praktisk genomförbarhet 
Även om potential kunde identifieras i det att spelet Crusader Kings 2 och kunde relateras till 

det centrala innehållet och syfte i historias tolkning på lärarpotential kan det uppstå problem. 

Detta eftersom datorspels potential och läroplaner eller praktisk genomförbarhet kommer till 

fråga. Även om syftet med studien var att undersöka potentialen i relation till ämnet historia 

där historiebruks frågan är relevant uppstår ändå praktiska frågor som: hur lång tid tar det 

innan potentialen kan uppnås? Kräver spelet träning? Kan alla spela? Ska det spelas på 

lektionstid eller hemma? Detta tänker jag kan diskuteras genom att se på rekommendationerna 

från Young m fl.  Om dessa frågor skulle kunna besvaras måste en praktisk studie eller studier 

genomföras. Enligt Young m fl  finns det många sätt att gå till väga på. Detta skulle då 

innebära att antigen forska vidare på redan använda datorspel i undervisning för att styrka 

resultatet eller att använda sig av mer långsiktiga praktiska studier för att lättare kunna få 

underlag till att besvara sådan praxis frågor. Det ligger i datorspels natur att vara varierande 

vilket kan skapa komplikationer i krocken med underhållningsvärdet och läroplanen. Här kan 

det dock lösas genom det Young m fl rekommenderar i att ett samarbete mellan företag och 
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utbildare existerar där de naturligt kan ge fördelar till varandra utan att tvinga fram en stor 

förändring i materialet. Eftersom jag personligen har följt Young m fl rekommendation 

indirekt i denna studie i det att jag har hjälpt att visa på ett exempel på ett ytterligare 

pedagogiskt spel som kan tänkas används för undervisning. 47  

Personligen tror jag att problematiken i att djupet i Crusader Kings 2 kan försvinna då den 

appliceras på läroplanen så kan det också diskuteras att läraren möjligtvis kan korta ner den 

tid det tar att uppnå potential, då istället för att ta med alla faktorer i materialet endast använda 

verktyget Crusader Kings 2 för att se på utvalda faktorer som kan bindas med den utvalda 

historia kursens tidsram och syfte. Spelet kräver träning för att spela men sett till bakgrunden i 

studien är många elever vana vid verktyget vilket kan hjälpa övergången för att förstå 

spelmekaniker. Precis som andra pedagogiska verktyg tar det tid att förstå hur de ska 

användas av elever men det är enligt min åsikt att tiden det tar för en elev att lära sig ett spel 

som Crusader Kings 2 som är bekant med spel och datorer är lik den inlärningskurva som en 

elev som ska lära sig att använda bild, litteratur eller orientering på internet på rätt sätt. Om 

det ska besvaras hur lång tid det kan ta för potentialen att komma fram kan det ställas till 

andra pedagogiska verktyg inom skolan. Frågan tycker jag personligen ska besvaras till vad 

syftet att använda ett verktyg ligger. Spel har en tendens att uppmana en lång användare tid 

för att förstå komplexa faktorer och det är en stor potential för lärande. Dock är varje spel ett 

annorlunda verktyg med olika potentialer för lärande och det är egentligen upp till läraren att 

ställa sig frågan om hur mycket tid som behövs för att nå potentialen och inte spelet.   

Precis som Young m fl rekommendera så ska lärare sluta hitta enkla svar på fel fråga. Att 

använda spel i undervisningen menar på att inse att spel har en varierande roll för potential. 

Vissa förlitar sig på en rik bakgrundshistoria och vissa har komplexa spelmekaniker. Här 

finns många vägar att välja för potential men att läraren är medveten om att ställa rätt fråga till 

materialet. Personligen tror jag att Crusader Kings 2 tar en för lång tid (60-80 timmar) för att 

lära sig alla mekaniker och få tillgång till all potential. Men här kan tiden kortas ner genom att 

välja ut den potential och spelmekaniker som läraren vill ha tillgång till. Precis som en 

lärobok förväntas det inte att eleverna själva ska läsa den och sedan uppnå förståelse utan det 

är när en lärare som handledare gör en praxis bedömning i sin relation till syftet som 

potentialen kan komma fram inom den tidsram som finns. Här gör läraren en pedagogisk 
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bedömning på vad som är mest användbart för situationen. 48 Men för att säkerhetsställa 

tidsaspekten för lärandepotential måste flera praktiska studier med detta spel göras och för 

samtidigt andra gällande pedagogiskt identifierade datorspel enligt Young m fl 

rekommendation. Datorspel är i sin natur en sammanslagning av många pedagogiska verktyg 

och det kommer därför naturligt med att genom detta djup uppstår en ökad tidsaspekt.  

Sammanfattning 
När det kommer till hur historiebruket såg ut i spelet så analyserades detta med hjälp av Klas-

Göran Karlsson modell över historiebruk.49 Detta delades även in i två dimensioner vilket 

analyserade historiebruket inom och utom historia. Existentiellt, moraliskt, ideologiskt, och 

icke-bruk var de som ansågs vara mest passande när det kom till bruket inom spelet. Det kom 

fram att alla dessa bruk användes inom spelet eftersom den byggde på en historisk paradox 

inom en historisk kontext. Existentiellt bruk kunde finnas i det spel skapade personerna som 

har sina egna tankar, ambitioner, religion och politisk agenda. Dessa använder sig både 

spelare samt dessa personer för att orientera sig i den värld de spelar eller lever i. Moraliskt 

bruk kunde ses som ett verktyg för det spel skapade människorna inom paradoxen för att 

förhindra spelarens valmöjligheter samt härskares makt. Detta gör de genom att bruka faktorer 

inom spelets mekaniker som moral, religion och ekonomi. Ideologiskt bruk och icke bruk 

kunde ses en koppling i hur spelet använder detta för att ge spelaren en möjlighet att hålla sina 

vasaller i schack eller för att legitimera vissa handlingar som enligt spelets moraliska bruk 

skulle varit begränsad. Icke-bruket är då motsatsen av det verktyget och kan i spelet användas 

till för att förstöra historia för en viss grupp människor för att kunna hålla maktpositioner i 

balans. När det kommer till historiebruket utanför spelet kunde det ses en tydlig koppling till 

det kommersiella, med tanke på naturen av datorspel. Här existerar en relation mellan 

efterfrågan och utbud mellan ett företag och de som spelar. Hur då historia förmedlas och 

väljs för att vara med i spelet ligger i dessa värden att vara intressant inte bara historiskt utan 

spelmekaniskt. Dock kan efterfrågan styra att företag gör så realistiska och spelmekaniskt 

djupa eftersom företag följer vissa genren som stöttar denna linje mer än andra. Även om 

Crusader Kings 2 följer en kommersiell linje har de även en efterfrågan på realism när de 

brukar historia.  
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49 Karlsson, Klas-Göran och Zander, Ulf (red.) Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken. Lund: 
Studentlitteratur, 2009. 56-71. 
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När det kommer till lärarpotentialen hos Crusader Kings 2 kunde potential finnas i genrens 

olika faktorer som sedan kunde kopplas mycket tydligt mot de centrala innehållen i historia. 

För att hitta potential behövs ett spel brytas ner mekaniskt för att sedan analyseras vilket följer 

Young m fl teori om att det finns potential i datorspel om denna väg följs.50  

Faktorerna inom spelet som analyserade för potential var ekonomi, religion, politik, familj 

och kultur. Här kunde potential för lärande hittas då de speglar de faktorer som vi använder i 

dagens samhälle. Alla dessa delar kunde knytas till de målen som går att hittas i det centrala 

innehållet.51 

Diskussion 
 I denna diskussion del kommer en teori som är passande för att lägga till ytterligare komplexitet 

när det kommer till lärarpotential om datorspel. Detta följande material  hade tanken att vara 

med i studien som ett sätt att analysera Crusader Kings 2 utifrån ett samhällsproblematiskt 

perspektiv men personligen insåg jag att detta inte hade en tydlig passning till syfte och 

frågeställningar. Nyttan av det perspektiv den tar upp om att varje potential i pedagogiska 

verktyg går igenom en legitimeringsprocess på något sätt är personligen för intressant för att 

helt ta bort från studien. 

”Skolan har inte de resurser och etablerade strukturer och arbetsprocesser som krävs för att datorspel ska vara 

effektiva och tillförlitliga som läromedel, menar lärospelsforskaren Björn Berg Marklund.”52 

Detta citat och andra liknande artiklar, forskning, debattinlägg samt böcker är något som har 

präglat denna studies syfte på ett personligt stadie. Pedagogiska verktyg och hjälpmedel i 

skolan som litteratur, bilder, filmer kan tänkas har varit i detta stadie avsaknaden av 

etablerade strukturer och resurser på användning. Dock idag kan elever och lärare låna böcker 

i sitt lokala skolbibliotek, inskaffa bilder från institutioner och internet samt slutligen ha 

tillgång till filmer för att användas i undervisningssyfte. Detta sker på ett relativt lätt sätt idag 

då strukturer finns på hur utlåning eller tillgång ska gå till, arbetsprocesser med guider eller 

rådgivning om hur materialet kan användas på bästa pedagogiska sätt och slutligen finns 

(relativt) de resurserna för att skolor ska kunna tillgodose dessa verktyg.  Om nu alla dessa 
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pedagogiska verktyg inom logiska ramar har hamnat i detta stadie av avsaknad av dessa 

faktorer, hur har de kunnat starta igång processen till där de är idag? Och varför har inte 

datorspel startat igång sin process trots en uppenbar potential i koppling till det vi försöker att 

uppnå våra läroplaner? Datorspel i sin grund kombinerar många av de verktyg vi lärare 

använder oss av för att göra det abstrakta till något konkret, till exempel musik, bild, film och 

litteratur är alla verktyg som kombineras när någon spelar ett spel. Hur kommer det sig att när 

ett verktyg dyker upp som egentligen ger det som lärare söker inte används eller till och med 

får motstånd? Ett verktyg som låter elever får testa på och genom egen erfarenhet lära sig 

praktiskt om abstrakta ämnen. Detta skulle såklart ge material till en ny studie bara i sig men 

dock kommer här det tas upp i diskussion det som jag personligen kan tänkas ligga bakom. 

Problemet med datorspels legitimering ligger i den moralpanik och lågkultur som har präglat 

medium samt verktyg genom en lång historisk process. De verktyg som används idag i skolan 

har på något stadie i sin introduktion som pedagogiskt verktyg gått (eller fortfarande gör) 

igenom en legitimeringsprocess som präglas av vad samhället tycker om verktygets 

användning. Och det är denna tröskel som datorspel och digitaliserande verktyg måste nå över 

på samma vis som de legitimerade för att sätta igång processen för att det ska finnas resurser, 

etablerade strukturer och pedagogiska arbetsprocesser.  

I boken Moralpanik och lågkultur: Genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012 tas 

exempel upp på den legitimerings resa som film, serietidningar och tv/datorspel har haft 

historiskt i det svenska samhället för att komma till där de är idag.53 Detta hela grundar sig i 

att dessa har blivit utsatta för en moralpanik samt en lågkulturs prägel av samhället vilket har 

försvårat deras existens eller användning inom samhället. Författarna Arnberg, Klara och 

Gustafsson, Tommy har identifierat de aktörer samt de mekanismer som dessa använder för 

att trigga igång en moralpanik eller sätta en lågkultursprägel på. Aktörerna är följande: 

Moralentreprenörer, missbrukare och offer samt folkdjävlar. Moralentreprenörer är människor 

som framställer sig som experter på området och dess missbrukare. Dessa människor har 

tillgång till det offentliga rummet och har tolkningsföreträde gentemot andra. Missbrukare 

och offer är då de som använder mediet vilket anses vara ungdomar och barn som ses då som 

offer för lågkultur. Folkdjävlar är de som anses vara de personer, grupper eller media som 

försvarar detta mediet/produkten. Dessa blir stereotypiserade och utsedda till samhällsfiender. 

Mekanismerna för en moralpanik är följande: Aktivt ingripande och social kontroll, 

                                                           
53 Gustafsson, Tommy och Arnberg, Klara. Moralpanik och lågkultur: Genus- och mediehistoriska analyser 1900-
2012. 1. Uppl. Stockholm: Bokförlaget Atlas, (2013). Ss 11-175. 
 



42 
 

disproportionalitet, hörsägen, objektivism och slutligen överdrivna exempel. Aktivt 

ingripande och social kontroll är när krav gör för att stoppa mediet genom ny lagstiftning eller 

att redan existerande lagar måste bli hårdare, detta gör för att försöka att få kontroll på mediet. 

Disproportionalitet är att moralpanik har en tendens att överdriva det antal av personer som 

använder mediet, dess storlek, spridning och konsekvenser. Detta grundar sig i något som 

aktörerna hänvisar som en källa där denna reaktion har fötts. Hörsägen representerar den 

mekanik som uppstår då aktörer är dåligt pålästa på ämnet samt inte ens testat mediet (om de 

har testat är detta väldigt ytligt) därför förlitar de sig på andra människors bedömningar av 

mediet. Objektivism är det som används av kritiker för att beskylla mediet för bakomliggande 

problem som sociala eller psykiska problem vilket förenklas i retoriken om mediet. Till 

används överdrivna exempel för att generalisera mediet, där de värsta exemplen blir de 

generella. Det är genom dessa aktörer och mekanismer som en legitimering av ett pedagogiskt 

verktyg i skolan kan stöta på problem i sin eventuella användning. Film och video vid sin 

lågpunkt var mycket omdiskuterade om dess negativa påverkan på offren i samhället och 

många razzior utfördes mot video butiker och det fanns en omfattande censur på mediet. Idag 

kan det tänkas mycket socialt accepterat att en lärare använder film och videoklipp i sin 

undervisning eller att vi ser på film på plattformen Netflix eller liknande plattformar utan en 

moralpanik eller stor censur av detta. Serietidningar har idag blivit accepterad som en 

konstform med stora bolag som Marvel, DC, Disney som påverkar oss dagligen i våra liv. Vid 

sin lågpunkt skulle de tänkas att detta fick offren att bli våldsbenägna och upprorsmakare 

(Raggarkulturen och amerikaniseringen).  

Även om jag personligen tycker att det inte får någon att rynka på ögonbrynen om dessa 

media förslås användas som ett pedagogiskt verktyg kan det tänkas att serietidningar inte har 

undkommit sin lågkultursstämpel.  Och till slut kommer den pågående legitimeringsprocessen 

av datorspel som folkdjävlar som jag försöker som för många andra nu legitimerade verktyg 

försöka skrapa bort lågkultur och moralpaniken runt. Detta är då möjligt att göra genom att 

enligt Young et alt och de exempel som visats i tidigare forskning och bakgrund möjligt. Om 

forskningen fortsätter att bryta ner spel i dess beståndsdelar för att uppnå en pedagogisk 

förståelse om hur verktyget kan användas och även senare testar detta praktiskt under långa 

perioder kommer även detta verktyg som många innan att finna sig legitimerade en dag. 

Bakgrunden som i denna studie ger en blick till den värld som existerar kring detta medium, 

vilket borde övertyga om att någon dag kommer legitimeringsbollen rulla åt rätt håll in inte 

bara in i samhället utan in till skolans värld. 
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