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Abstract 
This study aims to examine the historical accuracy and historical usage in Ubisofts video-game 

Assassin’s Creed Odyssey. The study also examines the game’s potential to be used in teaching 

history in the upper secondary schools.  

The tools of the analysis are based on four different categorization models to analyze historical 

games and their didactic abilities. I have made some modifications to the different models, mainly 

because of the time-limit of this study.  

Furthermore, I have presented a crucial and relevant selection of previous research in the field of 

historical computer games, along with a summarizing description of the game-series Assassin’s 

Creed.  

The results from this study shows that the game is heavily influenced by history, and the historical 

accuracy can be noticed throughout the game. However, the game mixes the historical accuracy 

with fictional and fantastic elements in order to make the story and narrative of the game more 

intriguing and playable. 

The potential of the game in the upper secondary school is found to be problematic, mainly because 

of the time-limit and economical aspects. Nevertheless, the historical content of the game can easily 

be connected to the national curriculum, which means that the potential of making use of the game 

in the classroom should not be entirely dismissed. 

Keywords: Historical video-games, Assassin’s Creed, ancient Greece, Peloponnesian war, 

historical accuracy, education, pedagogic, history, categorization study  
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1. Introduktion 
Den virtuella och digitala världen stärker sin position i världens olika samhällen mer och mer för 

varje dag som går. Diskussionen om att låta e-sport vara en gren i Olympiska spelen är bara ett av 

många exempel till varför fenomenet datorspel bör undersökas ytterligare.  I mitt fall när jag växte 1

upp under slutet på 90-talet och början på 00-talet så spenderade jag oändligt mycket tid hos 

grannpojken, som hade tillgång till de senaste strategispelen till sin PC såsom Age of Empires och 

Crusaders II. Detta väckte mitt intresse för medeltiden och korstågen med extra fascination till 

riddare. År 2010 slog jag sönder min spargris och skaffade mig spelkonsolen Playstation III, 

tillsammans med ett för mig ganska unikt spel vid namn Assassin’s Creed. Spelet ägde rum under 

Italienska renässansen, och jag frågade min konstnär till far om vissa element i spelet och dess 

historiska autenticitet och trovärdighet varav han blev fascinerad själv och såg detta som ett 

ypperligt tillfälle för att gräva ner mig i konstnärer som Michelangelo, Da Vinci och Raffael. Jag 

skulle ljuga om jag påstår att min syn på historia var densamma som innan jag spelade. Jag tillät 

mig däremot vara skeptisk mot vissa element såsom ett knytnävsslagsmål med påven Alexander VI 

och föremål som ger karaktären vad som nästan kan beskrivas som gudomliga färdigheter. Men för 

tiden så fanns det inget bättre än att hoppa mellan hustaken i Florens, lägga pussel i St Peterskyrkan 

eller ta del av dialoger med  historiska karaktärer som Leonardo Da Vinci och Machiavelli.  

I historien är nu skriven av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander m.fl. så menar författarna att 

historiens främsta medium är monument, litteratur, konst och film. Jag vill med denna studien bidra 

till tidigare forskning och litteratur med slutsatserna att datorspel, nu för tiden, förtjänar sin plats 

som ytterligare ett medium av historia. Genom analys av historisk autenticitet, historiebruk och 

historiemedvetande i historiska datorspel så kan man utvidga spelens användningsområden för att i 

nästa steg, förhoppningsvis, bli användbara i historieämnet i skolan.  

https://www.bbc.com/sport/olympics/438938911
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2. Bakgrund 
2.1. Tidigare forskning 
Mängden artiklar, uppsatser, undersökningar och studier om datorspel ökar för varje dag och 

anledningen till detta kan förklaras till att spelföretagen växer och utvecklas i takt med den 

existerande tekniken. Tidigare forskning gällande historiska datorspel är därför ett relativt nytt ämne 

och debatten gällande hur och om spel kan användas som historisk referens är fortfarande väldigt 

aktuell. William B. Robinson, exempelvis, hävdar att spel riskerar att ge en falsk, simplifierad och 

förvrängd bild av historien, speciellt i de spel där man kan påverka historien och förändra den.  2

Robinson nämner däremot att spel har en förmåga att få spelaren mer intresserad av den historia 

som förmedlas, men som spelare så ska man ändå vara försiktig och ha en kritisk syn mot spel som 

historisk förmedlare.  Motargument lyfts från bland annat amerikanen Jeremiah McCall som menar 3

att spel som innehåller kontrafaktiska element faktiskt i sin tur kan leda till att man som spelare får 

en större förståelse för varför en viss historisk händelse gick som det gick.   4

Vad jag vill poängtera med denna inledning är att forskningen om spels användningsområden och 

historiska tillförlitlighet skiljer sig åt, och åsikter åt båda håll kan enkelt motiveras med hjälp av 

befintliga källor och tidigare undersökningar. Därför kan man säga att det finns tendenser att 

forskarens försyn och generella ställning till ämnet avgör riktningen som undersökningen tar från 

första början. Denna studies utgångspunkt är att spel faktiskt kan tillföra kunskaper inom historia, 

och grunden består alltså av tidigare studier, avhandlingar, uppsatser och böcker vars gemensamma 

syfte är att undersöka historiska datorspels funktion som förmedlare av historia, samt hur historiska 

datorspel kan användas i didaktiska syften i det historiska klassrummet.  

2.1.1. Datorspel som historiemedium  
Dawn Spring nämner att historiska datorspel har blivit ett populärt tema bland historiker och lärare, 

och tidigare undersökningar har i synnerhet berört hur historiska datorspel påverkar den allmänna 

förståelsen för historia.  Spring påvisar även att genom datorspel så kan historiker engagera sig i 5

 W.B. Robinson,(2013). Stimulation, not simulation: An alternate approach to history teaching games. The 2

History Teacher, s.578

 W.B. Robinson (2013), s.5853

 McCall, J. (2016). Teaching history with digital games: An introduction to the field and best practices. 4

Simulation & Gaming, s.526

 Spring, Dawn - Gaming history: computer and video games as historical scholarship s. 2095
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forskningsfrågor, exempelvis historiska teman såsom kulturer, ekonomi, politik och 

samhällsuppbyggnader.   6

Till att börja med så kan man idag konstatera att datorspel med inslag av historiska element har 

visat sig vara ett vinnande koncept för spelutvecklare med exempel som Microproses Civilization, 

Microsofts Age of Empires, Activisions Call of Duty, Dice/EAs Battlefield och Ubisofts Assassin’s 

Creed och grunden till detta kan ligga i att spel till skillnad från film eller litteratur faktiskt tillåter 

konsumenten att vara en del av historien och röra sig fritt i den, och i vissa fall även kunna påverka 

den. Vidare så kan detta förklaras genom Scott Alan Metzger och Richard J. Paxtons begrepp 

dynamic interactivity, vilket innebär att de beslut och handlingar spelaren fattar i spelet påverkar 

narrativet.   7

Kring diskussionen huruvida spel engagerar sig i historien så lyfter Matthew Wilhelm Kapell och 

Andrew B.R. Elliot tre frågor som måste tas i beaktning för att bättre förstå begreppen: vad menar 

vi med historia och vilken sorts historia? Vad menar vi med spel och kan de behandlas som en 

gemensam enhet när man talar om deras förhållande till historia? Slutligen: Intention. Innan vi 

försöker utvärdera spels kapacitet att lära ut historia så måste vi först fastställa huruvida ett 

historiskt spel ens försöker göra det i första hand.   8

Kapell och Elliot nämner även för att förstå vad historia faktiskt är så måste vi först förstå att det är 

ett mångtydigt begrepp. Historia kan förstås som studier av det förflutna genom en serie bestående 

av fakta och händelser, men det kan även tolkas som ett begrepp där det förflutna betraktas som en 

helhet där fakta, rörelser, samhällsideologier och händelser har sammansatts på ett sätt som leder 

oss in i den verklighet som vi befinner oss i. För att tydligare förklara skillnaderna så kan man säga 

att den första uppfattningen är en tolkning av historia bestående av fakta, namn, datum, händelser 

etc. Den andra tolkningen är att historia är ett narrativ som är producerat av den första tolkningen.  9

Kapell och Elliot lyfter här fram begreppet historiografi som ett hjälpmedel när man talar om 

 Spring, Dawn - Gaming history: computer and video games as historical scholarship s. 2096

 Metzger, S.A., & Paxton, R.J. (2016). Gaming History: A framework for what video games teach about the 7

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), s.533

 Kapell, M.W., & Elliot, A.B.R. (2013) - Playing with the Past: Digital Games and the simulation of History 8

s. 4

 Ibid s.59
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förhållandet mellan spel och historia. Historiografi kan definieras som studien av att skapa historia 

som erkänner sina egna begränsningar, med andra ord historieskrivning. Med begränsningar, så 

menar Kapell och Elliot att historikern använder sig av ett urval av fakta för att forma ett narrativ, 

detta innebär således att inte all fakta kan användas.  Genom historiografi så kan vi identifiera tre 10

element som berörs när man ska skapa ett historiskt narrativ i datorspel.  

Det första elementet är urvalet av fakta, här problematiseras ytterligare det faktum att spelutvecklare 

likt filmskapare inte kan ta med all den befintliga historiska faktan som går att få tag på, då spelet 

eller filmen riskerar att förlora sitt sammanhang vilket krävs för att skapa ett gediget narrativ. 

Samtidigt så vill man inte som producent att filmen eller spelet ska vara för autentiskt, då syftet 

sällan är att simulera verkligheten. Majoriteten av spelfilmer och spel tenderar att innehålla 

historiska felaktigheter och anakronismer men detta beror sällan på att producenten har en ignorant 

ställning gentemot historien, utan syftet ligger snarare i att förbättra ett narrativ. En intressant tanke 11

som lyfts av Ulf Zander är frågan om det i vissa fall handlar om medvetna anakronismer och 

felaktigheter från producentens sida, som en form av konstnärlig frihet för att gestikulera 

underliggande meningar som annars inte hade kunnat förklaras utan att riskera kvalitén på 

narrativet.  12

Det andra elementet berör sammansättningen av den valda faktan för att skapa ett narrativ. Betoning 

ligger på det faktum att olika historiker väljer olika sätt att berätta historien. Här introduceras även 

termen teleologi, som inom den historiska terminologin kan beskrivas som en förklaringsmodell 

som innefattar ett mål, ett objektiv och en slutpunkt. Teleologi kan även beskrivas som en 

förklaringsmodell där nuet som vi idag lever i har varit ett förutbestämt sådant. Ett teleologiskt 

narrativ är därför en presentation över något som innefattar en oundviklig slutsats, och därmed 

berättar en saga vars resultat är det enda möjliga, detta leder i sin tur till begreppet determinism.  

Virtuell historia kan verka som ett motgift mot determinism. Precis som att en människa idag kan 

skriva om sitt förflutna om och om igen baserat på olika fakta i form av ett CV exempelvis, på 

samma sätt kan historien skrivas om för att konstruera nuet som en del av en oundviklig progression 

mellan dået och nuet. Detta kan vara anledningen till varför kontrafaktisk historia (trots graden av 

 Kapell, M.W., & Elliot, A.B.R. (2013) - Playing with the Past: Digital Games and the simulation of 10

History s.5

 Ibid s.6 11

 Karlsson, K.G. & Zander, U. (2009) - Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken s.13812
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motsträvighet) har utformat en bred acceptans.  Metzger och Paxton är också inne på ämnet där de 13

väljer att förklara denna funktion som ”Wishstory”, dvs. spelaren kan, utifrån vissa bestämda 

former, välja att utforska alternativa versioner av historien.   14

Tillvägagångssätten som vi använder för att samla in fakta är alltså minst lika viktigt som urvalet av 

dem. Spelutvecklare använder många olika strategier för att samla in fakta i historiska spel, och det 

är värt att notera att användningen av historia varierar från spel till spel, mycket beroende på genre 

t.ex. strategi, FPS, TPP etc.  Majoriteten av spel kan därför hävdas falla in i det teleologiska 15

narrativet, där spelet har ett bestämt mål, objektiv och slutpunkt. Spelteknologin har däremot tagit 

stormkliv de senaste åren och spel vars mål, objektiv och slutpunkt som påverkas av spelarens val 

ökar i stadig takt. Det ligger alltså inte enbart i spelproducenternas händer att välja ut ett narrativ, 

utan nu ligger uppdraget även i spelarens händer med exempel som spelen Witcher III, Red Dead 

Redemption II och Civilization III.  

Det tredje och sista elementet handlar om vem eller vilka det är som väljer ut och sammanställer 

faktan. Här handlar det om att känna till producenten och dennes kvalifikationer, expertis och 

legitimitet inom området.  Detta är varför det är viktigt att känna till begreppen orientalism och  16

occidentalism, vilket kan sammanfattas som den västliga respektive östliga stereotypiska nidbilden 

mot sina motparter. Syftet att känna till dessa två begrepp är vetskapen att historiska 

händelseförlopp och slutskeenden kan presenteras annorlunda beroende på i vilken kontext 

narrativet har tillkommit. 

2.1.2. Historiska datorspel som didaktiskt verktyg 
Kapell och Elliot anser att datorspel inom historieundervisningen bör uppmuntras, deras 

ställningstagande motiveras med hjälp av argumentet att eleverna får en djupare kunskap inom 

historia som inte enbart består utav fakta i form av datum, människor eller händelser, utan även en 

mer komplex diskurs bestående av historiemedvetande, historiska villkor, och omständigheter, som 

 Kapell, M.W., & Elliot, A.B.R. (2013) - Playing with the Past: Digital Games and the simulation of 13

History. s.7

 Metzger, S.A., & Paxton, R.J. (2016). Gaming History: A framework for what video games teach about the 14

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), s. 548

 Bilaga 115

 Kapell & Elliot s. 716
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ligger till grund för en gedigen förståelse för historia. Med stöd av tidigare undersökningar som 17

undersökt huruvida vissa spel kan användas i historieundervisningen, så konstaterar även Kapell 

och Elliot att spel där spelaren själv kan fatta beslut, vilket i sin tur kan leda till kontrafaktiska 

utfall, faktiskt är en logisk nödvändighet sett till förståelsen av historia när man talar om 

orsakssamband.  Kapell och Elliot menar här att när elever genom spel kan skåda alternativa 18

scenarion inom historia där exempelvis Storbritannien inte hade någon flotta, eller Axelmakterna 

faktiskt vann andra världskriget, så bildas ett slags konsekvenstänkande, där spelaren på ett sätt får 

befinna sig i den samtid som spelet utspelar sig i. På så sätt är det logiskt att jämföra resultatet som 

framstod av det som faktiskt hände mot resultatet som kunde ha hänt.  19

Jeremiah McCall ansluter till Kapell och Elliots förhållningssätt till kontrafaktisk historia då han i 

sin undersökning kommer fram till att historiska spel vars fokus ligger på val kan verka som en 

viktig del i historieundervisningen då elever utvecklar sitt konsekvenstänkande.   20

McCall hävdar i sin analys att det inte är spelets historiska autenticitet som är det viktigaste att 

förhålla sig till när man som lärare vill använda spel i undervisningen, snarare så handlar det om hur 

spelet används och hur eleverna interagerar med varandra och läraren med hjälp av det. Spelet kan 

på så sätt verka som ett fostrande hjälpmedel för att eleverna ska tänka historiskt, kritiskt och ställa 

historiska frågor som kan bidra till ett mer gediget historiemedvetande.  21

I sin analys så har McCall framställt en lista baserad på tidigare studier om spel i undervisningen, 

vars punkter lärare bör ta i beaktning om denne vill inkludera spel i sin historieundervisning. Dessa 

punkter lyder som följande:  

1. Do not expect every student to welcome gaming in history class 

2. Devote time and resources to learning to play 

3. Encourage active, reflective play: observer, log, and analyze; debrief along the way. 

4. The teacher serves as an active facilitator, taking advantage of teachable moments. 

 Kapell, M.W., & Elliot, A.B.R. (2013) - Playing with the Past: Digital Games and the simulation of 17

History s. 14

 Ibid s.1618

 Ibid s.1719

 McCall, J. (2016). Teaching history with digital games: An introduction to the field and best practices. 20

Simulation & Gaming. s.525

 Ibid s. 53121
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5. Explicitly connect the game to course instruction 

6. Treat the game critically as one interpretation of multiple interpretations considered; integrate 

the game into a whole learning experience 

7. Discuss, debrief, and evaluate.  22

McCall framställer även en trepunkts-modell som läraren kan tolka som olika steg som bör 

behandlas under de lektioner som man inkluderar spel i undervisningen. Första punkten handlar om 

att eleverna ska lära sig spelet. Andra punkten tar upp att eleverna genom spelet ska observera, 

reflektera och analysera innehållet. Slutligen så tar tredje punkten upp att eleverna ska diskutera och 

utvärdera spelet med syftet att uttrycka det man har upplevt.  23

I sin slutsats så nämner McCall att nyckeln för att bäst använda historiska datorspel i 

undervisningen är att behandla spelen som texter, och dessa texter är olika tolkningar av det 

förflutna, på så sätt ska de behandlas kritiskt av lärare och elever. Således innebär detta att lektioner 

som innefattar spel bör inkludera jämförelser mellan spelet och historiska bevis  i form av primär- 

och sekundärkällor, samt instruktioner från läraren.   24

Wainwright förklarar utförligt i sin studie History in Video Games, hur han under sin kurs använder 

sig av historiska datorspel som en ingång i studier av historiografi och historisk utveckling.   25

Kursen går ut på att eleverna får spela på sin egen fritid medan klassrummet ska fungera som en 

plattform där de ska presentera, diskutera och analysera sju olika teman kopplade till spelets 

historiska element. Wainwrights teman är följande: 

1. Game Mechanics 

2. Ekonomis and Environment 

3. Cultural Bias 

4. World Systems and World History 

5. Determinism and Contingency 

 McCall, J. (2016). Teaching history with digital games: An introduction to the field and best practices. 22

Simulation & Gaming. s.532-535

 Ibid23

 Ibid s.53624

 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s. 25

579-580
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6. Combat and Brutality 

7. Gender  26

Resultatet av Wainwrights studie om användning av spel i sin undervisning visar på att spel är ett 

effektivt didaktiskt hjälpmedel som kan hjälpa eleverna med komplexa historiska koncept och 

teoretiska argument. Eleverna lär sig dessutom att kritiskt analysera spel med syfte att komma åt det 

historiska innehållet. Vissa eleverna uppnådde även nya nivåer av kritiskt tänkande på ett sätt som 

de genom mer traditionella medel annars inte hade uppnått. Resultatet visar även på att spel 

erbjuder en unik chans att forma historien virtuellt för att sedan studera den i verkligheten. 

Dessutom finner majoriteten av eleverna en glädje med spel, vilket ökar chanserna för att faktiskt 

lära sig.   27

2.1.3. Tidigare forskning om Assassin’s Creed 

Samhällsvetaren Lisa Gilbert undersöker hur Assassin’s creed Syndicate kan användas i 

samhällsorienterade ämnen i skolan. Gilbert börjar med en generell beskrivning av spelserien för att 

sedan analysera signifikanta teman i Assassin’s Creed Syndicate (som utspelar sig i London under 

den Viktorianska tiden) med ett särskilt fokus på ras och genus. Slutligen så diskuterar Gilbert 

potentiella för- och nackdelar med att använda spelet i undervisningen.  

Det Gilbert kommer fram till i sin analys utifrån ras och kön är för det första att spelet lyckas 

eliminera stereotypiska könsbilder, vilket annars är vanligt förekommande i tv-spel.  Man kan 28

exempelvis välja att spela som en kvinna eller en man, och framställningen av den kvinnliga 

karaktären är inte sexualiserad, hennes förmågor är jämställda gentemot den manliga karaktären. 

För det andra så inkluderar spelet seriens första trans-person i form av en NPC , men karaktärens 29

sexuella identitet lyfts inte i i handlingen vilket kan ses som en neutralisering gentemot 

 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s. 26

581

 Ibid s.603 27

 Gilbert, L. (2017). ”The Past is Your Playground”: The Challenges and Possibilities of Assassin’s Creed: 28

Syndicate for Social Education. Theory & Research in Social Education, 45(1), s.149

 Bilaga 1.29
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transpersoner.  Det tredje är att 50% av alla människor som framkommer i den virtuella världen är 30

kvinnor, och alla behandlas jämlikt i form av att de kan vara del av en allians eller fiender.  31

Tidigare spel i serien har ofta använt sig av kurtisaner i spelets handling där karaktärerna är 

utmanande klädda och med hjälp av sin sexualitet kan de charma potentiella mål och komma åt 

information av betydelse för handlingen, detta element är eliminerat i det behandlade spelet. Det 

fjärde tar däremot upp att spelet misslyckas med sin framställningar av raser då det exempelvis 

endast finns två karaktärer i den virtuella världen. Trots att London under denna tiden befolkades av 

människor där en särställning var vita så existerade ändå en mångfald, om än begränsad.   32

Gilbert lyfter tre utmaningar när det kommer till att använda Assassin’s Creed Syndicate i 

undervisningen. För det första så är Gilbert bekymrad över att det som anses vara korrekt historia 

sällan går in på djupet för att bidra till förståelse, exempelvis så finns det uppdrag i spelet där man 

befriar barnarbetare från fabriker, men man får ingen fakta som berör hur eller varför de är där från 

början, inte heller får man reda på vad man befriar dem till. För det andra så menar Gilbert att 33

spelmekanismerna arbetar emot handlingen i form av att social rättvisa ska verka som en röd tråd 

igenom spelet, men samtidigt så förespråkar spelet kapitalism. Man kan bland annat investera i 

industri, och rösta igenom lagar som sänker företagsskatten.  Dessutom så menar Gilbert att spelet 34

föreslår att för att bidra till förändring så måste man ha ihjäl rätt personer för att själv bli tillräckligt 

mäktig för att byta ut dessa maktens män. Dock så kunde Gilbert inte se att London, som är staden 

spelet äger rum i, har förändrats avsevärt när hon jämför spelet i början och slutet. För det tredje så 35

menar Gilbert att det inte krävs någon historisk förförståelse för att som spelare förstå sig på spelet, 

vilket leder till att de historiska delar som spelet lyckas inkludera lätt kan förbises.  36

Gilbert kommer slutligen fram till spelets användningsfunktion i det historiska klassrummet, och 

här menar hon att tillskillnad från tidigare forskning som talar om att spel kan användas för att lära 

 Gilbert, L. (2017). ”The Past is Your Playground”: The Challenges and Possibilities of Assassin’s Creed: 30

Syndicate for Social Education. Theory & Research in Social Education, 45(1),

 Ibid.31

 Ibid.32

 Ibid. s.15033

 Ibid.34

 Ibid. s.15135
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ut akademisk historia, så kan just Assassin’s Creed vara en idealisk plattform för att utveckla de 

färdigheter som behövs för att engagera sig i den offentliga historien. Gilbert menar att spelet är 37

skapat utifrån ett geneologiskt perspektiv, vilket innebär att de värderingar och åsikter vi har idag 

om saker och ting har påverkat spelets historiska porträttering. Detta bidrar till att spelaren kan lära 

sig att tänka kritiskt i form av ställa frågor såsom: är detta London som det faktiskt var eller som vi 

idag vill att det skulle vara?  Gilbert påpekar även att Assassin’s creed kan fungera som en bra 38

motivationskälla för att få eleverna att engagera sig i historia, och under ledning av en skicklig 

pedagog så har Assassin’s Creed potential för att spelaren ska förstå varför de historier vi berättar 

för oss själva om det förflutna har resonans med vad de säger om oss idag och vilka vi kanske vill 

bli.  39

2.1.4. Tidigare forskning: Sammanställning & Diskussion 

Vad som kan fastslås är att tidigare forskning om spels olika funktioner existerar i alla möjliga 

syften och ändamål. Den tidigare forskningen om spel som historisk förmedlare kan sammanfattas 

genom att förklara att för att förstå spelets användning så måste man först förstå sig på det 

historiska fältet som spelet säger sig representera. Man måste även vara medveten om spelskaparnas 

intentioner och bakgrund för att få reda på om korrekt historisk förmedling ens är syftet med spelet 

från första början, och om så är fallet så bör man vidare undersöka vems eller vilkas syn på historia 

är det som används?  

När det kommer till spel i undervisningen så är samtliga studier överens om att de bör uppmuntras, 

dock behöver läraren göra ett gediget förarbete för att hitta relevanta infallsvinklar och 

användningsområden med spelet i fråga. Läraren kan exempelvis med hjälp av McCall’s modell 

formulera syftet med arbetsområdet, för att sedan använda Wainwrights sju teman för att analysera 

spelet. 

Spelserien Assassin’s Creeds potential att förmedla historia inom klassrummets fyra väggar, samt 

utanför, har även diskuterats i tidigare forskning, och resultatet varierar kraftigt beroende på spel. 

Men även här är forskarna och författarna åtminstone överens om att spelen har potential för 

historisk bildning, men kunskapen som förmedlas och färdigheterna som utvecklas genom spelen 

kan pendla från historisk autenticitet, kritiskt tänkande, formulera historiska frågor med mera.  

 Gilbert, L. (2017). ”The Past is Your Playground”: The Challenges and Possibilities of Assassin’s Creed: 37

Syndicate for Social Education. Theory & Research in Social Education, 45(1), s.152

 Ibid s.151.38

 Ibid s.15239
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Den forskning som jag här har tagit upp visar på att det existerar en stadig grund att stå på när det 

kommer till att analysera spelet Assassin’s Creed Odyssey, samt när det kommer till att undersöka 

spelets anpassning till det historiska klassrummet.  Man kan därför hävda att det finns ett behov att 

de senaste spelen som släpps kan behöva analyseras individuellt, då spelen ständigt utvecklas i form 

av nya funktioner, mekanismer, och historiska epoker och vissa fyller exempelvis en didaktisk 

funktion bättre än andra. Därför kommer denna studie att analysera det senaste spelet i serien för att 

ytterligare bidra till forskningen hur historia förmedlas genom historiska spel. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera spelet Assassin’s creed Odyssey för att undersöka spelets 

historiska autencitet, historiebruk och förmedling av historiemedvetande. Dessutom ska spelets 

potential som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet för gymnasiet att undersökas. 

Frågeställningarna för denna studie formuleras därför på följande sätt:  

- Hur historiskt autentiskt är Assassin’s Creed Odyssey? 

- Vilka historiebruk kan man som spelare tolka ur spelet och hur kommuniceras ett 

historiemedvetande?  

- Hur kan spelet användas som ett pedagogiskt verktyg historieämnet för gymnasiet?  

�14



4. Teori 
Det vetenskapliga förhållningssätt som denna studie lutar sig emot utgår ifrån hermeneutiken och de 

teoretiska utgångspunkterna innefattar historiebruk, historiemedvetande samt kategorisering. Jag 

kommer i detta avsnitt att redogöra för de nämnda begreppen förutom historiebruk då det tas upp i 

metoden. 

Louise Berglund nämner att hermeneutiken huvudsakligen utvecklades som en modell för tolkning 

som behandlar förståelse av ett visst fenomen. Hermeneutiken funkar både som en metod och som 

ett förhållningssätt vilket lämpar sig relativt bra till min forskning då betoning ligger på att förstå  

det fenomen som studeras, vilket i detta fall handlar om förståelse för antiken och dess 

representation i datorspel. Berglund nämner att utgångspunkten för en hermeneutisk studie ligger i 

att utveckla förkunskapen om det fenomen som ska undersökas genom att studera tidigare litteratur 

och teorier. Sedan ska forskaren analysera sitt källmaterial för att förstå och behandla det utifrån sin 

givna utgångspunkt. Genom heremeneutiken så studerar man olika delar av ett fenomen för att 

uppnå förståelse för helheten, ett verktyg som då kan vara användbart är kategorisering. Enligt 

Berglund så används kategorisering för att få förståelse för materialet genom att anpassa egna eller 

andras begrepp för att lyfta upp sin analys över källmaterialet för att på så sätt öppna upp för kritisk 

analys.   40

Enligt Berglund så kan kategorisering vara användbart för forskare då verktyget hjälper till att 

analytiskt strukturera upp det problemområde man undersöker. Det är däremot viktigt att man har 

en tydlig uppfattning om kategorierna och en tydlig definition av dessa då man som forskare bör 

undvika generella kategoriseringar såsom skillnaden mellan män och kvinnor, då dessa 

generaliseringar tenderar att förenkla eller förstora ett specifikt problemområde.  

Berglund nämner att det finns två sätt att använda sig av kategorisering, det första är att studera 

kategorier som är skapta i det förflutna och det andra är att studera kategorier som är skapade av 

forskaren själv för att studera det förflutna.   41

 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 1. uppl., 40

Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 122-124

 Ibid s.107-10841
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Jag kommer använda mig av fyra olika kategoriseringmodeller i denna studie, den första är Metzger 

och Paxtons modell för att analysera historiska datorspel, den andra är Karlssons modell för 

historiebruk, där jag kommer analysera de som för mig är befintliga bruk i det använda spelet, den 

tredje och fjärde är en koalition av McCalls- och Wainwrights modeller för spel i undervisningen. 

Dessa kommer jag redogöra tydligare för i metoddelen i denna studie.  

4.1. Historiemedvetande 
Karlsson nämner att historiemedvetande bildar en utgångspunkt för att bättre definiera begreppet 

historiedidaktik, som handlar om förmedlingen av historia. Historiemedvetande är något som alla 

människor har, då det är vad vi använder oss av när vi ser tillbaka, reflekterar över och integrerar 

historien med i förhållande till den egna identitetsbildningen och handlingar.  Karlsson nämner 42

även att begreppet myntades av den tyske historiedidaktikern Karl Erik Jeismann för att beskriva 

den symbiotiska relationen mellan dået, nuet och framtiden. Vidare kan detta utvecklas genom att 

beskriva historiemedvetandet som en insikt att alla levande varelser och samhällsinstitutioner  

existerar i tid och alla dessa har en historia och en framtid. Karlsson beskriver vidare att 

historiemedvetandet är en mental process där den samtida människan orienterar sig mellan de tre 

formerna och att de påverkar och samspelar med varandra.   43

Aronsson hänvisar till den danske historikern Bernard E Jensen som påpekar att historiemedvetande 

är ett mångtydigt begrepp och kan förklaras utifrån fem olika funktioner, identitetsskapande, 

kulturmöten, sociokulturella läroprocesser, intresse-, värde- och principutveckling samt berättelsens 

form och innehåll. Här menar Jensen att identitet och berättelse är de analytiska nyckelbegreppen 

och dessa framkommer under kulturella och i sociokulturella läroprocesser. Även Karlsson 44

hänvisar till Jensens processer och nämner den kulturella processen handlar om möten med andra 

kulturer som kan leda till olika historiska funderingar om likheter och olikheter, dessa funderingar 

skall således leda till en större förståelse för sin egen identitet och kultur. Den socio-kulturella 45

läroprocessen menar Karlsson handlar om existentiella identitetsfrågor om hur livet kan och bör 

 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009) - 42

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur, s.48

 Ibid s.4943

 Aronsson, P. (2004). Historiebruk: att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, s.6844

 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009) - 45

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur s.52
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levas genom att historien används som en lärare där man inte enbart definierar sin historia utifrån 

sin familj exemplevis, utan snarare till hela ens samhälle och rådande kultur.  Karlsson menar att 46

man genom Jensens systematik kan urskilja två underliggande teman där historiemedvetandet 

tydligt manifesterar sig, identitet och läroprocess. Identitetstemat berör frågorna  ”vem är jag/vi?”, 

och ”Vem är den/de andra?”, medan läroprocessens fråga är ”Vad kan jag/vi lära av historien i nuet 

inför framtiden?”.  47

 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009) - 46

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur. s.52

 Ibid47
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5. Metod 
Det finns många olika metoder för att analysera datorspel, däremot så är utbudet för analys av 

historiska datorspel lite svagare. Denna studie är en kvalitativ kategoriseringsanalys baserad på fyra 

olika metoder. 

För att strukturera upp analysen kring spelets historiska autenticitet så har jag analyserat spelet 

utifrån Metzger och Paxtons kategoriseringsmodell. De tre första kategorierna i modellen är vad 

som kommer ligga i grunden till min analys och dessa delar har Metzger och Paxton tolkat utifrån 

Marcia Landys forskning om historiska filmer med inspiration av Friedrich Nietzsches tankar och 

material om historiens nytta och nackdelar för livet (1874). Kategorierna i fråga benämns som 

antikvariskt, monumentalistiskt och kritiskt.  

Antikvariskt positionerar det förflutna som ett förgrenat objekt som analyseras eller normativt 

återskapas. I datorspel så manifesterar sig denna kategori som en önskan om realism eller 

autenticitet och den retoriska användningen ställer alltså spelet till en viss autentiskt återspegling av 

vad och hur det förflutna faktiskt var. Exempel på detta kan vara att kolla på hur spelet återskapar 

händelser, kläder, vapen, byggnader och om dessa framställs på ett autentiskt vis. Karaktärer kan 

också räknas med i den antikvariska kategorin, men eftersom spelet  som denna studie är baserad på 

utgår ifrån antiken så finns det få, om ens några källor som beskrev hur personerna var eller såg ut, 

därför kan analys endast ske av det historiska sammanhanget och den historiska vikt som karaktären 

hade.  

Det monumentalistiska positionerar det förflutna som ett föremål för vördnad och fascination. I 

datorspel så manifesterar sig denna kategori där det är möjligt att spela tillsammans med eller till 

och med spela som historiska personer eller grupper som porträtteras som heroiska eller i historiska 

inställningar som värdefulla eller viktiga för värderade sociala förändringar. Slutligen så används 

den kritiska kategorin för att positionera det förflutna som en formbar berättelse genom olika 

perspektiv, generaliseringar, orsakssamband, notfaktorer och överdrift av historiska sammanhang. 

Kategorin manifesterar sig i datorspel som presenterar alternativa berättelser, inklusive de som ses 

som ”konspirationsteorier” av det dominerande samhällsperspektivet, vilket representeras av 

västvärlden för denna studie.  48

 Metzger, S.A., & Paxton, R.J. (2016). Gaming History: A framework for what video games teach about the 48

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), s. 537-553
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Historiebruk är de olika sätt som vi brukar/förmedlar historia och fungerar på så sätt som ett verktyg 

där historiemedvetandets tre former dået, nuet och framtiden kan manifestera sig. För att strukturera 

upp analysen över historiebruk i spelet så har jag använt mig av Karlssons kategoriseringsmodell  

för bruken: vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk, politisk-pedagogik och 

kommersiellt.  Karlsson nämner att de olika bruken inte är fullständiga och de kan i vissa fall 49

överlappa varandra eller existera bredvid varandra. Det kan enligt min åsikt vara klokt att använda 

Karlssons typologi som en förhållningsram när man arbetar med historiebruk, dock så är det inte 

givet att det ena bruket står över det andra, och det utesluter  heller inte att det må existera 

ytterligare bruk.  

Det vetenskapliga bruket tenderas att användas av historiker och historielärare som med hjälp av 

källkritik, tolkningar, och verifikationer upptäcker och rekonstruerar det förflutna. Det 

vetenskapliga bruket kan alltså förse oss med relevanta historiska fakta för att på så sätt öppna upp 

för analys varför världen har blivit som den är idag. Enligt Karlsson så kan den vetenskapliga 

framtagningen av historia även öppna dörren för kritiska och historiskt realistiska frågor om hur det 

kunde ha varit med hjälp av alternativa historiska förklaringar och förhållningssätt, detta leder 

således till att människor blir mer kritiska till färdiga och absoluta sanningar, och mer toleranta mot 

de förklaringar som sticker ut.   50

När människor har ett behov av att minnas eller glömma så aktiveras det existentiella historiebruket 

i syfte att känna orientering och stabilitet i ett samhälle som  är pressat eller som genomgår snabb 

förändring, exempel kan vara att ett samhälle har upplevt någon form av konflikt. Det existentiella 

bruket är väldigt individualiserat och därför kan det vara svårt att genom källmaterial finna spår, 

istället är det vanligt att brukarna intervjuas.  51

Det moraliska historiebruket tenderar att aktiveras efter en viss maktutövning har skett. Behovet 

ligger alltså i att återupptäcka det förflutna med hjälp av försoning eller rehabilitering. Karlsson 

lyfter exemplet där tusentals psykiskt handikappade svenskar blev tvångssteriliserade under 

 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009) - 49

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur s.59 

 Ibid s.5850
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mellankrigstiden, information om statens agerande väcktes under 90-talet och de drabbade fick 

gottgörelse.   52

På samma sätt som det moraliska bruket så används det ideologiska bruket främst av politiska 

elitgrupper såsom staten. Här används historia för att legitimera, stärka och lyfta vissa 

maktpositioner och ideologier såsom socialism, kommunism och nationalism i samhället genom att 

tona ned tidigare misstag och problem. Det uppstår således en polarisering mellan dessa ideologier 

som allt mer än sällan leder till att de politiska ledarna öppet kritiserar varandras bilder. 

Icke-bruk av historia har mycket gemensamt med det ideologiska då det även här handlar om att 

legitimera och rationalisera sin maktposition, skillnaden här däremot är att istället för att anpassa 

historien till sin fördel så blir den i detta fall medvetet ignorerad eller förträngd med syfte att inte 

kunna förknippa samhället till sin mörka historia.  53

Det pedagogisk-politiska bruket tenderar också att användas av den politiska eliten med syfte att 

använda en förenklad och oproblematisk bild av historien som en jämförelse med nuet. Syftet kan 

vara att övertala, rationalisera eller legitimera vissa beslut. Karlsson lyfter exemplet där en 

näringsminister under 90-talets Balkankonflikter jämförde FN:s bombningar av Belgrad med 

förintelsen. Bruket kan även användas i pedagogiska syften där man på liknande sätt använder en 

förenklad historiebild, och historien behandlas här av läraren som ett skafferi med olika historiska 

händelser som hen kan plocka ifrån.   54

Det kommersiella bruket handlar om att öka historiens värde och göra ekonomiska vinster på detta 

genom kommersialisering. Detta kan exempelvis ske genom försäljning av historiska spel såsom 

Assassin’s Creed, Civilization, Age of Empires, eller genom skönlitteratur såsom Dan Browns Da 

Vinci Koden, eller genom film såsom Gladiator eller Schindlers list. 

Historiemedvetande är också något som kommer att analyseras i spelet, men till skillnad från 

historisk autencitet, historiebruk och pedagogisk anpassning så används ingen 

 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009) - 52
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kategoriseringmodell. Begreppet analyseras när sambandet mellan en dåtid, nutid och framtid 

kommuniceras i spelet genom exempelvis berättelser och narrativ. Begreppet kan även analyseras 

utifrån spelet som en produkt. 

För att analysera spelets användningspotential i det historiska klassrummet i form av teman som kan 

behandlas i spelet så har jag använt mig av en förenklad version av Wainwrights 

kategoriseringsmodell. Första kategorin behandlar spelmekanik, här tittar jag på spelets hantering av 

exempelvis landsskalor och tidsramar. Den andra kategorin är ekonomi och miljö, här tittar jag på 

och beskriver spelets framställning av exempelvis resurser, valuta, handel och landskapsgestaltning. 

Den tredje kategorin är världssystem och världshistoria, här undersöker jag exempelvis spelets 

framställning av politik, och stora historiska händelser. Fjärde kategorin är determinism och 

alternativa scenarion, här söker jag efter potentiella diskussionsområden kring spelets berättelse 

och en jämförelse mellan spelet och verkligheten. Femte kategorin är strid, här tittar jag mer på hur 

konflikter framställs i spelet. Sjätte och sista kategorin är genus, här tittar jag på manliga respektive 

kvinnliga framställningar i spelet.  

Som en komplettering till Wainwright så har jag även använt mig av McCalls modell i en förkortad 

version när analys sker av spelets tillämpning i skolan sett till de yttre faktorerna, dessa kategorier 

är tid, kurstillämpning och upplevelse. 

För att utföra denna studie så har jag själv spelat igenom spelets kampanj för att på så sätt kunna 

analysera innehållet utifrån det teoretiska ramverket, samt kunna se effekten av att själv styra 

narrativet genom flervalsfunktionen. För att se alternativa utfall i spelets narrativ så har jag även 

tagit del av Youtube där jag kan granska andra spelares gameplay.  

5.1 Urval och avgränsningar 
Valet av spel avgjordes främst på grund av det faktum att spelet är det senaste i serien och jag fann 

således inga tidigare undersökningar på Assassin’s Creed Odyssey. En annan faktor som avgjorde 

var att spelet behandlar antikens Grekland, epoken är något som lärare idag mer än sällan väljer att 

rusa igenom för att skapa större utrymme till den mer närliggande historien vilket kan leda till att 

epoken blir lite av en gråzon för elever. Spelet kan därför förhoppningsvis öka intresset för antiken 

och i bästa fall även erbjuda massa fakta om tiden. Slutligen så är det värt att nämna att spelserien är 
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otroligt populär och når ut till människor över hela världen vilket gör det senaste spelet relevant för 

vidare undersökningar.  

Som tidigare nämnt i metod avsnittet så har jag själv spelat igenom spelets huvudberättelse, men på 

grund av spelets storlek så har det även varit nödvändigt att använda Youtube där jag har analyserat 

andra spelares gameplay.  

Modifikationer av de olika modellerna har också skett i denna studie. Under första avsnittet i 

resultatet där Metzger och Paxtons modell anpassas till spelets 9 kapitel så kommer huvudfokus 

vara att analysera innehållet i huvudberättelsen i form av historiska personer, landskap, städer, 

händelser och marinliv. Mindre fokus kommer därför riktas på vad som kan anses vara detalj-

specifika aspekter såsom rustningar, svärd, kläder och byggnader, såvida de inte är historiskt 

anmärkningsvärda.  

Ytterligare en modifikation av modellen krävdes eftersom skillnaden mellan den monumentalistiska 

och antikvariska kategorin kan anses vara otydlig när det kommer till analys av historiska personer, 

jag kommer därför hänvisa till den antikvariska kategorin när jag talar om karaktärens korrekta 

historiska roll,  och den monumentalistiska kategorin används istället för att beskriva karaktärens 

roll och framställning i spelet.  

Wainwrights kategorier har även förkortats och förenklats eftersom de var framtagna i syfte för 

högskolestuderande, nivån var därför tvungen att sänkas för att kunna anpassas till kursmålen för 

den svenska gymnasieskolan. McCalls kategorier har också kortats ner till tre, detta gjordes på 

grund av att McCalls modell är inspirerad av Wainwrights, och vissa delar av modellerna var därför 

ganska snarlika. Därför har större fokus riktats mer mot skolans yttre faktorer i McCalls modell.  

�22



6. Assassin’s Creed 
Assassin’s Creed är en spelserie utvecklade av Ubisoft Entertainment, och första spelet släpptes 

2007. Spelserien har i skrivande stund sedan sin debut sålt över 100miljoner olika exemplar världen 

över. Serien innehåller idag 11 olika huvudtitlar, och många av dessa har fått egna spin-offs i form 55

av noveller och tecknade serier, och den första spelfilmen släpptes i December 2016.  

Serien är inspirerad av boken Alamut (1938) skriven av Slovenska författaren Vladimir Bartol och 

berättelserna bygger på en århundraden lång kamp mellan två hemliga ordrar, Assassinerna och 

Templars.  Seriens spelmekanismer är kända genom att involvera parkour (klättra och hoppa 56

mellan byggnader), och pusselliknande scenarion. Spelaren anpassar sig till att strategiskt röra sig 

igenom olika hinder, prioritera konkurrerande mål och bestämma i vilken ordning man ska angripa 

valda fiender.  

Spelserien äger rum över många olika historiska milstolpar såsom tredje korståget, Renässansen, 

Franska och Amerikanska revolutionen, Industrialismen och Antiken. Spelaren introduceras således 

till en mängd olika historiska epoker, händelser och karaktärer.  

Trots att Ubisoft har en stark förankring till historien så har är det ändå klart och tydligt att syftet är 

först och främst att skapa ett bra spel. Exempelvis så är framstående historiska karaktärer såsom 

Leonardo Da Vinci, Kleopatra och George Washington närvarande i olika spel, men deras funktion 

går ut på att hjälpa protagonisten med exempelvis, uppfinningar och råd. Ubisoft har alltså inte i 

huvudsyfte att lära spelaren om dessa karaktärer genom kampanjen, utan de används snarare som 

narrativa medel för att föra handlingen framåt.  

Trots att underhållning är Ubisofts främsta mål så är de historiska elementen i spelet framtagna i 

närvaro av historiker med expertis inom de olika historiska fälten och spelseriens framställning av 

historiska tidsperioder har hyllats såväl av recensenter, historiker och pedagoger. I vissa 

spelupplagor så har Ubisoft även samlat in historisk fakta och material som spelaren kan bekanta 

sig med i spelet genom ett så kallat Discovery mode. Spelläget introducerades i samband med 

VGCHARTZ. (2018). http://www.vgchartz.com/games/games.php?page=1&results=50&name=assassin's55

%20creed&console=&keyword=&publisher=&genre=&order=TotalSales&ownership=Both&boxart=Both&
banner=Both&showdeleted=&region=All&goty_year=&developer=&direction=DESC&showtotalsales=1&s
hownasales=0&showpalsales=0&showjapansales=0&showothersales=0&showpublisher=1&showdeveloper
=0&showreleasedate=1&showlastupdate=1&showvgchartzscore=1&showcriticscore=1&showuserscore=1&
alphasort=

ARCHIVE. https://archive.org/details/AlamutVladimirBartol56
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Assassin’s creed Origins, som behandlar den Ptolemaiska tiden i Egypten. Spelläget kopplar bort 

spelets narrativ och spelaren kan på så sätt röra sig i spelet utan att behöva oroa sig för faror. Istället 

kan spelaren vandra i de virtuellt återskapade historiska platserna i form av en rundvandring, likt ett 

museum med inkluderade faktatexter. 

Trots att spelserien är känd för sin behandling av historiska element så kan det vara till en förvåning 

att Assassin’s Creed innefattar ett science-fiction-tema. I en fiktiv framtid så har Templar-

kontrollerade Abstergo Industries utvecklat en teknik som kallas för Animus, vilket gör det möjligt 

för samtida individer att uppleva genetiska minnen från sina förfädrar i en fördjupad virtuell miljö. 

En förklaring kan vara på sin plats att betona det faktum att den framtida karaktären inte färdas 

tillbaka i tiden för att kunna  manipulera historien, utan snarare bevittna den från en viss persons 

perspektiv för att få fram information över vad som faktiskt hände. Uppdragen i spelen är därför 

kategoriserade som memories, eller minnen, och spelarens progression genom spelet mäts som en 

procentandel av synkronisering med det förflutna. Gilbert nämner att just denna mekanism, trots 

fiktion, har en slående parallell med vissa kunskapsperspektiv i historikers arbete, där man försöker 

tolka historia inte genom nuvarande ögon eller perspektiv, utan snarare ifrån de som levde under 

samtiden. Spelaren dras även in i narrativet ytterligare genom den underliggande meningen att 57

Ubisoft faktiskt är ett dotterbolag till Abstergo, som marknadsför Animus-teknologi riktat mot 

spelaren med slogans som ”History is your playground”. 

Nedan följer en lista över tidigare spel i serien och respektive epoker som behandlas: 

Assassins Creed: Tredje korståget  

Assassins Creed II: Renässansen: Italien 

Assassins Creed Brotherhood: Renässansen - Rom 

Assassins Creed Revelations: Renässansen - Konstantinopel 

Assassins Creed III: Tidig moderna tiden- Amerikanska revolutionen 

Assassins Creed IV Black Flag: Tidig moderna tiden - Karibien  

Assassins Creed Unity: Tidig moderna tiden - Franska revolutionen 

Assassins Creed Chronicles: Ming dynastin - Kina 

Assassins Creed Syndicate: Viktorianska tiden - London 

Assassins Creed Origins - Ptolemaiska tiden - Egypten 

 Gilbert, L. (2017). ”The Past is Your Playground”: The Challenges and Possibilities of Assassin’s Creed: 57

Syndicate for Social Education. Theory & Research in Social Education, 45(1), s.146
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Assassin’s Creed Odyssey - Peloponnesiska kriget - Antikens Grekland 

6.1 Assassin’s Creed Odyssey 
Assassin’s Creed Odyssey är spelbolaget Ubisofts elfte tillägg i spelserien och spelet introducerades 

i oktober 2018 för spelkonsolerna, Microsoft Windows, X-box one och Playstation 4. Spelet 

introducerar en ny spelfunktion vid namn multiple-choice, vilket innebär att spelaren ska kunna 

fatta beslut i form av vad som ska sägas och göras.  

Spelets huvudberättelse tar sin plats i antikens Grekland i början på det peloponnesiska kriget 

mellan Sparta och Aten år 431 f.kr-425 f.kr. Protagonisten i berättelsen är en legosoldat vid namn 

Alexios eller Kassandra (valbart), som kan att kämpa för antingen Delianska ligan (Aten) eller 

Peloponnesiska ligan (Sparta), kampen ligger även mot en mystisk kult vid namn Cult of Kosmos.  

Kung Leonidas barnbarn Alexios  föddes och växte upp i Sparta med sin mor Myrrine och far 

Nikolaus. En dag så får oraklet i Sparta en profetia som nämner att Leonidas andra barnbarn 

kommer bli Spartas undergång, barnet är Alexios lillasyster Kassandra. Både Alexios och Kassandra 

blir nedkastade för ett berg av ingen mindre än Nikolaus själv. Alexios överlevde fallet och flydde 

till ön Kephalonien där han togs om hand av en godhjärtad men misslyckad affärsman vid namn 

Markos.  

I vuxen ålder så befinner sig Alexios fortfarande på Kephalonien och arbetar som legosoldat för 

Markos. En dag så får Alexios ett kontrakt från en man vid namn Elphenor, kontraktet går ut på att 

mörda ”the Wolf of Sparta” som senare visar sig vara Alexios far Nikolaus. Alexios konfronterar 

Nikolaus som är djupt ångerfull över vad han gjort, men han menar även att det var för Spartas 

bästa. Nikolaus nämner även att han inte är Alexios riktiga far och hans mor Myrrine är i stor fara, 

då en mystisk kult är ute efter henne. Alexios återvänder till Elphenor som erkänner att han visste 

om Nikolaus band till Alexios, och anledningen till att han ville döda Nikolaus var för att dra ut på 

konflikten mellan Sparta och Aten. Elphenor erbjuder sedan Alexios ytterligare ett kontrakt för att 

mörda sin egen mor Myrrine. Alexios nekar och konfronterar Elphenor som flyr.  

I sin jakt efter Elphenor så träffar Alexios historieskrivaren Herodotos som får upp intresset för 

Alexios spjut, då det tillhörde kung Leonidas. Tillsammans med Herodotos så träffar Alexios 

oraklet i Deplhi som varnar honom för att Cult of Kosmos är ute efter honom och hans familj. 
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Alexios lyckas sedan med hjälp av Herodotos infiltrera ett kult-möte, där får han reda på att kulten 

planerar att använda den rådande konflikten mellan Sparta och Aten till sin fördel för att själva ta 

makten över hela Grekland. Alexios får även syn på sin syster Kassandra som har blivit hjärntvättad 

och följer kultens minsta order. Alexios färdas sedan över hela den grekiska världen för att försöka 

återfinna och skydda sin splittrade familj från Cult of Cosmos. 

Spelet har ett rikt innehåll både vad gäller main-quests och side-quests som låter spelaren ta del av 

hela den antika grekiska världen under det peloponnesiska kriget. Spelet innehåller även en mängd 

olika historiska personligheter som spelaren kan interagera med såsom Alcibiades, Aristofanes, 

Brasidas, Euripides, Kleon, Herodotos, Hippokrates, Perikles och Sokrates m.fl. Spelaren får även 

ta del av den Grekiska mytologin genom att konfrontera olika varelser såsom Medusa, Minotauren 

på Kreta och Cykloper. 
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7. Resultat och analys 
I detta avsnitt så kommer resultatet delas upp i tre delar utifrån analys med hjälp av modellerna. 

Första delen kommer analysera spelets nio kapitel utifrån Metzger och Paxtons modell, en 

sammanfattning av resultatet kommer därefter ske. Andra delen analyserar spelets historiebruk och 

historiemedvetande, och resultatet presenteras här löpande igenom analysen och kräver på så sätt 

ingen sammanfattning. Detsamma gäller tredje delen där spelets potential i skolan undersöks utifrån 

Wainwright och McCalls modeller. 

7.1 Antikvariskt, monumentalistiskt och kritiskt 
Kapitel 1 

Spelet tar sin början genom en cutscene där vi kort får bevittna slaget vid Thermopyle (480 f.k.) och 

man får senare kontrollera den spartanska kungen Leonidas I under slaget, här får vi genast ett 

exempel där en monumenalistisk historia tar form. Leonidas porträtteras som en hjältemodig äldre 

krigsgeneral som mot dåliga odds trotsar perserna och står emot deras invasion med hjälp av sina 

300 spartaner, snarlikt Zack Snyders spelfilm 300 (2006). Vid sidan av det monumentalistiska så 58

kan vi även finna den kritiska kategorin i form av att spartanerna och Leonidas bryter formation 

exempelvis. Antalet krigare kan också räknas som felaktigt, då utöver de ca 300 spartanerna så 

bestod den grekiska armén utav ytterligare 700 soldater från Thespiai, detta är inget som nämns i 

inledningen av kapitlet då det endast står ”Leonidas and his 300”.  59

Trots många fiktiva element så löper ändå den antikvariska kategorin igenom avsnittet som en röd 

tråd då slaget vid Thermopylae faktiskt skedde och utmålades på ett korrekt sätt genom en 

hänvisning av datumet och platsen. Likväl faktumet att spartanerna lyckades hålla stånd i tre dagar 

trots deras låga antal jämfört med perserna.  Vilket kan förklaras genom taktiken att befinna sig i en 

smal bergsväg. 

Efter inledningen så flyttar vi fram i historien med 49 år, och året är nu 431 f.kr.  Vi får här välja 

mellan att spela som kung Leonidas barnbarn, Kassandra eller Alexios. Valet av spelbar karaktär har 

ingen större effekt på narrativet i spelet förutom en kort sekvens i slutet vilket jag beskriver i kapitel 

 300. Imdb. https://www.imdb.com/title/tt0416449/?ref_=nv_sr_1 (hämtad 2019-01-20)58

 Nationalencyklopedin, Thermopyle. 59

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/thermopyle  
(hämtad 2019-01-04)
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9. Faktumet att man som spelare får välja mellan Leonidas barnbarn speglar både det 

monumentalistiska och kritiska temat då det förstnämnda använder den historiska personen 

Leonidas för att skapa ett engagemang till historien, det kritiska kan återspeglas i det faktum att 

historien har använts för att utmåla nya narrativ, med det menar jag att de två spelbara karaktärerna 

är fiktion.  

Det antikvariska finner vi i början av historien genom många olika fenomen, för det första så 

befinner vi oss på ön Kephallonien som är återskapad på ett korrekt sätt på kartan både vad gäller 

form och position, däremot så har storleken såsom geografiska avstånd skalats ned för att vara 

spelbart. Vår karaktär hänvisas av andra som en ”misthios” vilket antyder att hen är en legosoldat, 

och på så vis försörjer sig genom att anställas av olika krigsparter. Slutligen så kan man även notera 

spelskaparnas önskan att porträttera spelet på ett autentiskt vis genom att folk i bakgrunden pratar 

grekiska, det kritiska kommer ju dock in när personerna pratar med vår karaktär på engelska.   

Kapitel 2 

I början av kapitlet möts vi återigen av tillbakablick i form av en cutscene där vi färdas till Sparta en 

mörk stormig natt, året är opreciserat. Vi skådar ett antal människor på en bergsplatå där en äldre 

man håller upp och inspekterar ett nyfött barn, mannen nämner sedan att oraklet har talat och barnet 

måste dö. Vi ser då en yngre version av vår karaktär Alexios, som springer mot mannen i syfte att 

rädda vem vi kan anta är hans syster, det slutar med att alla tre faller ner. Själva scenen kan också 

liknas med Zack Snyders film 300, där det antyds att barn som är vanskapta eller sjuka inte har 

något att erbjuda det spartanska riket, och slängdes då ner för ett berg.  Eftersom det inte finns några 

starka bekräftade källor som hävdar att detta var normalt i antikens Sparta, så kan vi här applicera 

den kritiska kategorin.  

Vår karaktär Alexios färdas sedan till det krigshärjade området Megara för att söka upp ett mål som 

han fått i uppdrag att mörda. Det jag lägger märke till här är att det antyds att atenarna har ockuperat 

området och spartanerna befinner sig i olika krigsläger längst med kusten. Här finner jag både den 

kritiska och antikvariska kategorin. Det kritiska är att det i själva verket var spartanerna som hade 

kontroll över området inte tvärtom, men jag antar att spelskaparna gjorde detta annorlunda för att 

bättre tjäna narrativet i spelet. Det antikvariska är att området i själva verket var krigshärjat, då det 
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sägs att atenarna angrep en gång om året mellan 431 f.kr. - 424 f.kr. Vi kan även finna det 60

antikvariska i den virtuellt återskapade staden i Megara. Staden är omringad av en relativt låg mur, 

ca 5 meter hög med två torn på varje sida om porten. Dimensionerna på staden är på så sätt 

trovärdiga baserat på arkeologiska och litterära fynd.  61

I slutskedet av kapitlet så får vi ta del av en väpnad konflikt där Spartas och Atens arméer drabbas 

samman. Vår karaktär kämpar i det här skedet på Spartas sida på grund av narrativa skäl. Slaget i 

sig faller in i den kritiska kategoriseringen då det snarare liknar ett gatuslagsmål mellan 

fotbollshuliganer utan någon som helst struktur, och vår karaktär kan mycket enkelt springa runt på 

slagfältet och leta upp potentiella mål. Striden omfattas även enbart av män med svärd, jag lyckas 

exempelvis inte skåda en enda bågskytt eller kavalleri. Inte heller finns någon antydan på att några 

formationer använts.  

Efter striden är slut och vunnen så möter jag en äldre spartansk general vid namn Nikolaus,  som 

visar sig vara den spelbara karaktärens styvfar som även var delvis skyldig till att barnen blev 

nedkastade för berget, jag får här välja att antingen mörda eller låta honom leva, jag valde det 

sistnämnda. Nikolaus ger sedan ut lite information om Alexios mor Myrrene som han hävdar än är i 

liv, han berättar också om ”The Cult of Cosmos”, en grupp fanatiker som är ute efter Alexios familj. 

Detta tyder också på det kritiska bruket då Nikolaus antyder att kulten kontrollerar både Aten och 

Sparta genom olika agenter som är högt uppsatta inom båda stadsstaterna. Detta fyller ingen 

historisk funktion då kulten är fiktion skapad av spelproducenterna för att forma ett spännande och 

spelbart narrativ.  

Kapitel 3 

I det tredje kapitlet så befinner vi oss i området Phokis för att finna mer information om kulten och 

Alexios mor. Vi får ett uppdrag där vi ska besöka oraklet i det berömda Delphi templet. Delfi är 

beläget högt upp vid södra foten av berget Parnassos, detta är något som är framställt på ett korrekt 

sätt i spelet och visar på så vis den antikvariska kategorin. På liknande sätt finner vi det antikvariska 

i det faktum att templet beskrivs som ett av världens mest kända och folk vallfärdade dit för att få 

 Browers. J. (2018) Assassin’s Creed: Odyssey, Exploring Megara. Ancient world magazine 60

 Ibid.61
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träffa Pythia (som var titeln för oraklet i Delphi-templet). Denna fakta får vi i spelet från en man 

som står utanför templet, och detta är ingen mindre än den grekiske historieskrivaren Herodotos.  

Mötet med Herodotos kan falla in i alla tre kategorier, antikvariskt, monumentalistiskt och kritiskt. 

För att börja med det antikvariska så är karaktären inte fiktiv och det inte helt otänkbart att 

Herodotos befann sig i Delfi vid den här tiden då han ofta befann sig på resande fot genom hela 

Grekland för att dokumentera kriget, han spenderade även mycket tid i Aten då han hörde 

statsmannen Perikles inre krets.  Den monumentalistiska kategorin visar sig genom att Herodotos 62

följer med Alexios på sina äventyr framöver, och fungerar som ett levande uppslagsverk som förser 

oss med all möjlig information, främst är det om områden som vi är påväg till och dess historia. 

Följande nämner han exempelvis om slaget vid Thermopylae efter att ha fått frågan vart Spartas 

allierade befann sig under slaget: 

Herodotos - ”The Spartans weren’t alone in facing Xerxes and his hoards. Many from across the 

Greek world were armed and ready to fight alongside Leonidas and his three hundred. But when the 

mighty king looked into their eyes and saw fear, he sent them home.”    63

Här kan vi återigen finna den antikvariska kategorin eftersom att det faktiskt var betydligt fler än 

enbart 300 Spartaner under slaget i Thermophyle som tidigare nämnt, men majoriteten fick falla i 

reträtt. Anledningen till detta sägs ligga i det faktum att perserna under den tredje dagen lyckades 

flankera spartanerna. Leonidas tillsammans ca 300 Spartaner och ca 700 krigare från Thespiai fick 

kämpa till sista man för att täcka upp reträtten.   64

Det som med Herodotos kan falla in i den kritiska kategorin är precis som det monumentalistiska, 

vilket är faktumet att han följer med Alexios på sina äventyr och på så sätt påverkar mycket av 

historien, vilket är fiktion.  

 Nationalencyklopedin, Herodotos 62

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/herodotos  
(hämtad 2019-01-04)

 Youtube (2018). Herodotos vision about Leonidas - Assassin’s Creed Odyssey 63

https://www.youtube.com/watch?v=dHTw7Nge2CE

 Nationalencyklopedin, Thermopyle. 64

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/thermopyle  
(hämtad 2019-01-04)
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Kapitel 4 

Under detta kapitel så introduceras vi till Aten. Staden är omringad av en lång mur precis som 

staden i Megara i kapitel 2, och spartanerna har slagit läger utanför, vilket tyder på den antikvariska 

kategorin, då Aten under perioden 431 f.kr. - 421 f.kr. befann sig under årliga spartanska 

invasioner.  Vi möts av en äldre man som talar till folket i Akropolis, denna man är Perikles och 65

passande i bakgrunden ser vi även Parthenon. Perikles var för tiden Atens valda ledare och stod 

inför stor press under det peloponnesiska kriget då hans taktik gick ut på en fast förhandlingslinje 

mot Sparta. Vi möts även av en man som öppet kritiserar Perikles likt en debatt mellan vänstern och 

högern, denna man är utan någon större överraskning Kleon. Kleon var i verkligheten den förste 

framstående ledaren i demokratiska Aten som inte hade en aristokratisk bakgrund, han stod således i 

stark opposition mot Perikles och förespråkade en mer hård politik mot Spartanerna.   Under 66 67

detta avsnitt så får vi ta del av följande dialog som porträtterar olikheterna mellan Perikles och 

Kleon samt Atens situation med Sparta: 

Perikles - ”The Spartans may draw near to our walls, but we must come together now for the glory 

of Athens” 

Civilist - ”Glory for you!”  

*Kastar en tomat på Perikles* 

Kleon - ” Friends! Friends, please! Just because the Spartans are near our walls does not mean we 

can act like them.” 

*Smakar den krossade tomaten från Perikles kläder* 

Kleon - ”A good crop! Shame the Spartans burned the fields where it grew! The Parthenon is 

glorious, Perikles, but at what cost? How many triremes could we have built instead? 

 Perikles - ”We must not become divided” 

Kleon - ”We are divided, and the Spartans are winning! Act, Perikles, or I will!  68

Rystedt, E. (2016). Kriget och grekerna. Statsvetenskaplig Tidskrift. 118(4). s.65365

 Nationalencyklopedin, Perikles. 66

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/perikles  
(hämtad 2019-01-04)

 Nationalencyklopedin, Kleon. 67

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kleon  
(hämtad 2019-01-04)

 Youtube. (2018).Assassin’s Creed Odyssey - Welcome To Athens: Pericles & Kleon Political Debate 68

Cutscene. https://www.youtube.com/watch?v=Sinu-ILFEws
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Att exakt denna debatt har skett finns det ingen källa på, men vad vi vet däremot är att debatterna  i 

Aten skedde öppet bland folket, och Perikles blev starkt kritiserad för sin defensiva försvarstaktik 

mot Sparta, och än mer kritiserad blev han när han såg över uppförandet av Parthenon. Man kan 69

därför hävda att även detta inslag involverar alla tre kategorier. Det antikvariska lägger vi märke till 

i form av att debatterna gick till på liknande sätt, Kleon och Perikles låg i opposition mot varandra, 

Perikles blev kritiserad för sin taktik och prioriteringar speciellt i avseendet med Parthenon-bygget. 

Det monumentalistiska ser vi i form av porträtteringen av Perikles och Kleon, vilket skapar ett 

djupare engagemang till den riktiga historien. Det kritiska finner vi i det att debatten är påhittad för 

att tydligt visa på skillnaderna mellan Kleon och Perikles.  

Vi får senare även ett uppdrag av Perikles där vi ska eskortera hans nära vän, som visar sig vara 

skulptören Phidias, ut ur Aten då hans liv är hotat. Det sägs att Perikles orubbliga ställning till sin 

taktik mot Sparta slutade med att kritiken istället riktades mot de som stod honom nära, Phidias var 

en av dem, och han var även personen som var ansvarig för Parthenons utsmyckningar.  Man kan 70

på så vis hävda att den antikvariska kategorin vistas även här. Dock så är det kritiska återigen att 

själva innehållet i uppdraget är fiktivt.  

En bit senare in i kapitlet så bjuds vi in till Perikles hem där han har en tillställning för Atens stora 

profiler, vi möts först av Herodotos som presenterar Alexios för tre berusade pjäsförfattarna 

Sophocles, Aristofanes och Euripides, en ifrågasättande Sokrates och en sexgalen Alcibiades. 

Slutligen möter vi även Aspasia, Perikles partner. Här väger både den antikvariska och den 

monumentalistiska kategorin tungt i form av samtliga karaktärer, Sophocles var tragediförfattaren 

och dramatikern bakom verk som ”kung Oidipus" som än idag är en populär pjäs. Euripides var 

också han en tragediförfattare med verk som ”Medea”. Aristofanes var komediförfattare och således 

var han mycket känd för sina satiriska uppsättningar som allt mer än gärna utnyttjade den 

demokratiska yttrandefriheten.  Aristofanes pjäs Lysistrate är ett exempel på en sådan pjäs som 71

gick ut på att kvinnorna i Akropolis inlett en sexstrejk för att göra de krigande männen medgörliga 

för att på så sätt sluta fred. Aristofanes var även känd för att satirisera Euripides åsikter och 

 Nationalencyklopedin, Perikles. 69

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/perikles  
(hämtad 2019-01-04)

 Thörn, K. (1986). ’Aten - Ett centrum för antikens idéer’ i Ambjörnsson, R. (red.) (1986). Från Aten till 70

Los Angeles: idéhistoriska miljöer. (1. uppl.) Stockholm: Utbildningsradion (UR). s. 32

 Ibid. s. 2871

�32



rivaliteten vistas i spelet då Aristofanes försöker få Euripides omåttligt berusad för att på så sätt 

kunna håna honom. För de allmänt filosofiintresserade så är Sokrates en känd person, det han var 

mest känd för var sin skarpa tankeförmåga och han spekulerade och samtalade mycket om vad som 

var gott och ont, rätt och fel. Alcibiades var en grekisk politiker och militär som hade Perikles som 

förmyndare och Sokrates som lärare. Aspasia var som sagt Perikles partner och deltog aktivt i 

Athens intellektuella liv, och påverkade förmodligen på så sätt Perikles politik.  Samtliga karaktärer  

i spelet anses vara Atens intellektuella elit som på olika sätt hjälper Alexios med ledtrådar och 

tjänster för att finna sin mor och svaren bakom The Cult of Cosmos, vilket även kan anses vara en 

del av den kritiska kategorin.  7273

Kapitel 5 

Mötet med Perikles vänskapskrets slutade med tre olika ledtrådar som tar oss till Korinth, Argolis 

och sedan tillbaka till Aten (se bilaga 2). Korinth, som är första resemålet, är en mycket vackert 

porträtterad stad med sin färgsprakande arkitektur. Detta kan tolkas som antikvariskt eftersom 

staden under den arkaiska samt klassiska tiden var allmänt känt för sin orientaliskt inspirerade 

keramik och parfym bland annat. Det orientaliska låg troligtvis även bakom stadens beryktade 

Afrodite-kultur (kärlekens gudinna i grekisk mytologi).   74

Jakten på ytterligare ledtrådar leder upp oss till Akrokorinth, vilket är en helgedom belägen ca 570 

ö.h. Här träffar vi på en fiktiv över-prästinna i templet vid namn Anthousa. Vi får välja att acceptera 

ett uppdrag som går ut på att rädda en av hennes prästinnor som befinner sig hos en aggressiv 

”klient”. Detta kan få en annan att rynka på näsan eftersom man vanligtvis kanske inte associerar 

prästinnor med prostitution, men i själva verket så innefattade Afrodite kulturen just detta, 

tempelprostitution.  75

Nationalencyklopedin, Alkibiades. 72
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Senare i kapitlet består ett uppdrag av att vi ska finna och störta en man vid namn ”The Monger” 

som sägs bidra till korruption i den Korinthiska statsapparaten. Jakten leder till att vi blir omringade 

av krigare i en brinnande byggnad, till undsättning kommer vad som ser ut som en spartansk 

krigare, detta är ingen annan än den omtalade spartanska generalen Brasidas. På så vis genom 

Brasidas gestaltning i spelet så finner vi även den monumentalistiska kategorin, då Brasidas själv 

lyckas besegra sju soldater i syfte att rädda Alexios, han framställs på så sätt som en av vördnad, 

hjältemodig och exceptionellt duktig i strid. I verkligheten var Brasidas, precis som spelet 

porträtterar honom, en spartanska fältherre och politiker som var av stor betydelse för Sparta under 

en stor del av det peloponnesiska kriget, karaktären är återkommande i spelet och kommer 

behandlas ytterligare i kapitel 7 och 8.  

I Argolis har vi i uppdrag att finna en läkare som sägs ha korsat vägar med Alexios mor Myrrene. 

Läkaren finner vi vara ingen mindre än Hippokrates.  När vi möter honom så framstår han som 

otroligt upptagen med många olika patienter som har sökt sig till honom, och han säger sig vara 

under stor press från prästerna och prästinnor som ständigt kritiserar honom. Detta scenario kan 

tolkas vara antikvariskt då Hippokrates, läkekonstens urfader, i verkligheten sägs ha varit den första 

läkaren som öppet kritiserade och avfärdade vidskepelser och idéer om att övernaturliga/gudomliga 

krafter orsakar samt botar sjukdomar, istället förespråkade han bland annat levnadsvanor och 

mathållning.  Vilket märks i en cutscene då han kastar ett äpple till Alexios och säger: 76

Hippokrates - ”The importance of diet to maintaining one’s health cannot be overstated.” 

Alexios - ”What good can one apple really do?” 

Hippokrates - ”Well, taken daily, they can keep the doctor away.  77

Faktumet att Hippokrates skilde medicinvetenskapen från det religiösa gör det trovärdigt att han 

kritiserades av präster och prästinnor, vilket framställs i spelet. 

I slutet på kapitlet så tas vi tillbaka till Aten, det är inte preciserat hur många år som gått sedan sist 

vi var där, men staden ser betydligt mörkare ut och folk hostar och jämrar sig runt omkring. Vi får 

 Thörn, K. (1986). ’Aten - Ett centrum för antikens idéer’ i Ambjörnsson, R. (red.) (1986). Från Aten till 76

Los Angeles: idéhistoriska miljöer. (1. uppl.) Stockholm: Utbildningsradion (UR). s. 20

 Youtube (2018). Assassin’s Creed Odyssey - Meeting Hippokrates. 77

https://www.youtube.com/watch?v=kdEZpKG28hI 

�34



då reda på av Aspasia att det är en svår sjukdom som har slagit rot i Athen. Den sjukdom som 

porträtteras är pesten och vi kan därför applicera den antikvariska kategorin då spelskaparna 

försöker fastslå en autentiskt känsla i spelet hur det kunde ha sett ut. Faktumet att Athen drabbades 

av pesten stämmer nämligen och sjukdomen skördade många liv i staden mellan åren 430-429 f.Kr. 

däribland den ledande statsmannen Perikles.  Faktumet att Perikles i verkligheten avled pågrund av 78

pesten leder in oss till den kritiska kategorin, då spelet tar oss till Parthenon där vi bevittnar att 

Perikles istället mördas av ingen annan än Alexios syster Kassandra som är en anhängare till ”The 

Cult of Cosmos”. Vi får däremot reda på att Perikles var drabbad av sjukdomen och insåg att han 

inte hade lång tid kvar, men själva scenariot att han blir mördad av kung Leonidas I ena barnbarn är 

ren fiktion som enbart existerar för att tjäna narrativet i berättelsen. 

Kapitel 6 

Under detta kapitel så seglar vi vår skepp mot ön Naxos där vi finner Alexios mor Myrrene. 

Majoriteten av detta kapitel bygger på en påhittad konflikt mellan Naxos och Paros öarna, därav 

finner vi ingen direkt händelse eller scenario som har någon bekräftad historisk koppling. Det som 

däremot öppnas upp för analys är marinlivet.  

Skeppet som vi färdas med är en trireme, vilket är ett krigsskepp. Själva framställningen av skeppen 

kan hävdas falla in i den antikvariska kategorin då den virtuella framställningen är slående lik den 

riktiga, däremot så kan spelets variant finnas vara mer robusta än de verkliga.  De marina slagen 79

kan också hävdas vara antikvariskt framställda då vi får förlita oss på tre olika krigstaktiker, ramma, 

borda och missilskytte med hjälp av pilar och spjut, samtliga metoder, enligt de källor som finns om 

ämnet, användes vid krigsföring till havs under antiken.  Vi finner den kritiska kategorin i det 80

faktum att triremer i verkligheten krävde en besättning på ca 200 män, i spelet så kan jag avrunda 

antalet till ungefär tjugo personer. Dessutom så färdades en trireme i ca 6 knop, i spelet kan vi 

komma upp i hastigheter som får det att liknas med en racerbåt, men detta kan nog försvaras med 

att hade en autentiskt framställning av tid och hastighet ägt rum så hade spelarna snabbt tröttnat, 

 Nationalencyklopedin, Perikles. 78
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ironiskt nog.  Ytterligare en kritiskt aspekt som jag finner vara värd att ta upp är det faktum att 81

spelet porträtterar konstanta sjöslag mellan Sparta och Athen, det ironiska är att spartanerna inte 

hade en handlingskraftig flotta förrän ca 405 f.Kr. då Perserna hjälpte till med bygget av en. Det var 

på så vis ingen hemlighet att det attiska förbundet dominerade det adriatiska havet vid 429 k.Kr, 

däremot så var spartanerna överlägsna på land.  82

Kapitel 7 

Detta kapitel tar oss till Sparta vilket även är vår karaktärs hemstad. Tillsammans med sin mor 

Myrrene så vill Alexios få tillbaka sin gamla bostad i Lakonien, för att detta ska lyckas så måste vi, 

med hjälp av Brasidas, få en audiens med Spartas två kungar Pausanias och Archidamos II. Här 

finner vid återigen alla tre kategorier. Det antikvariska finner vi i faktumet att Sparta hade två 

kungar, och detta avgjordes av ephorerna (det ephoriska rådet besattes av 5 män, dessa var de enda 

som hade större makt än kungarna), i syftet att ifall en kung skulle dö i strid så skulle den 

spartanska statsapparaten inte lamslås. Likaså stämmer det att Archidamos II var kung under denna 83

tid, det var även han som först anföll Aten vilket var startskottet för det peloponnesiska krigets 

första skede (431-421 f.Kr.), även kallat det Archidamiska kriget. Den monumentalistiska 84

kategorin finner vi i själva framställningen av de spartanska kungarna, speciellt i det avseende då vi 

möter de båda under en tvekamp där det med hjälp av trubbiga svärd, spjut och sköld, kämpar mot 

varandra. Detta ger bilden av att de båda är skickliga inom krigskonsten och var stora viktiga 

karaktärer historiskt sett. Vi ser även det monumentalistiska i form av att Brasidas återigen hjälper 

vår karaktär. Det kritiska däremot är att kung Pausanias är tidsmässigt felplacerad. Pausanias 

beräknas ha varit Spartas regent efter kung Leonidas I mellan åren 480-478 f.Kr. Han blev sedan 

anklagad för förräderi på grund av att han ansågs vara arrogant genom att bland annat klä sig i 

Persiska kläder, vilket för tiden var grekernas största fiender.   85

 Brouwers, B. (2018) Assassin’s Creed: Odyssey, Adventures in Megara - Ancientworldmagazine81

 Nationalencyklopedin, Sparta. 82

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sparta  
(hämtad 2019-01-04)

 Ibid.83

 Nationalencyklopedin, Archidamos II  84

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/archidamos-ii 
(hämtad 2019-01-06)

 Encyclopaedia Britannica, Pausanias 85

https://www.britannica.com/biography/Pausanias-Greek-military-officer 
(hämtad 2019-01-10)

�36



För att få tillbaka vårt familjehem i Lakonien så ska vi utföra två uppdrag på kungarnas begäran. 

Först ska vi bege oss till området Elis för att å Spartas vägnar tävla i de olympiska spelen. Det 

antikvariska finner vi här i många olika sekvenser. Chansen för att en person som vår fiktiva 

karaktär kunde delta i spelen hade varit relativt goda, då de enda som fick delta var ”fria greker”, 

detta uteslöt på så sätt slavar och utlänningar. Ytterligare en aspekt är en faktaruta som dyker upp 

när vi befinner oss i Elis som nämner att vapenvila råder, och vi bör vara försiktiga och diskreta för 

att inte bli påkomna. Detta är också korrekt, under de Olympiska spelen så rådde det en så kallad 

”festfred” mellan statsstaterna, detta innebar bland annat fri lejd till och från Olympia. Vi finner 

även det antikvariska i de grenar som vi får observera eller delvis delta i, dessa grenar var bland 

annat boxning, brottning och löpning, vilket överensstämmer med de riktiga grenarna. Slutligen så 

bevittnar vi ett fall där en kvinna släpas ut från stadion i tårar då hon vill se sin son tävla. Det är 

bekräftat att kvinnor förbjöds från att närvara vid spelen, de hade däremot egna tävlingar vid de så 

kallade Heraiaspelen.  86

Det andra uppdraget som vi får av de Spartanska kungarna går ut på att vi ska erövra området 

Boiotien, vilket faller in i den kritiska kategorin då området under hela 400-talet f.Kr. var del av det 

peloponnesiska förbundet, dvs. Sparta. Att området behöver erövras är därför en fiktiv historia som 

enbart fyller narrativa syften då vi återigen träffar vår karaktärs styvfar Nikolaus och får chansen att 

konfrontera några kultmedlemmar. 

När vi är klara med uppdragen så får vi reda på att Pausanias är en medlem i The Cult of Kosmos, 

och genom bevis som vi samlat på oss under de två tidigare uppdragen så kan vi bevisa det och med 

hjälp av ephorerna och Pausanias döms till exil. Här finner vi återigen den kritiska kategorin i form 

av att den riktiga historien har använts ur sitt samband. Det är korrekt att Pausanias blev avsatt på 

grund av misstänkt korruption, men tidsramen är helt fel, likaså är Pausanias involvering i den 

fiktiva kulten. 

I slutet på kapitlet så får vi ta del av striden vid Phylos. Striden i sig var ett tecken på att atenarna 

under Kleons styre blivit mycket mer aggressiva eftersom de nu hade färdats till spartanska kusten. I 
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spelet så finns det inte mycket mer att säga om striden då konceptet är samma som striden i Megara 

i kapitel 2. Däremot så kan vi återigen applicera den monumentalistiska kategorin på Brasidas, som 

befinner sig i striden hetta vilket man får bevittna i en cutscene då han tappert kämpar emot 

Kassandra men blir huggen i benet. Den antikvariska kategorin kan också tydas då stridens utfall, 

plats och efterspel stämmer väl ihop med historien. Striden vanns av atenarna, och hundratals 

spartaner som befann sig på ön Sphacteria i Pylos blev tillfångatagna, vår fiktiva karaktär Alexios 

var en av dem.  87

Kapitel 8 

Kapitlet inleds med att vår karaktär har tagits till krigsfånge och befinner sig i en fängelsehåla i 

Athen. Kleon besöker oss och avslöjar sin position i The Cult of Kosmos. Detta är helt klart taget ur 

sitt historiska sammanhang och faller på så sätt ner i den kritiska kategorin. Vi lyckas senare rymma 

från fängelset med hjälp av Sokrates och Alexios skeppskapten Barnabas.  

I ett senare avsnitt så befinner vi oss i avlidne Perikles bostad tillsammans med Sokrates, 

Hippokrates, Aristofanes och Alcibiades för att planera olika sätt att minska Kleons inflytande över 

Athen. Vi tar oss an två olika uppdrag. Det första uppdraget går ut på att vi med hjälp av Aristofanes 

ställer samman en satirisk pjäs baserad på Kleon som ska utspelas på Dionysis-teatern. Just den här 

pjäsen är fiktiv och det finns inga belägg för att den någonsin har ägt rum och därför faller det 

huvudsakliga innehållet ner i den kritiska kategoriseringen. Den monumentalistiska  kategorin 

finner vi i framställningen av Aristofanes, då han i historiska inställningar utmålas som en värdefull 

och viktig person vars handlingar var avgörande i kuppen att minska Kleons politiska makt. Den 

antikvariska kategorin kan vi tyda i två saker. Det första är återskapandet av Dionysis-teatern då den 

är återskapad på ett historiskt trovärdigt sätt nedanför Akropolis södra sluttning, teatern i sig var i 

verkligheten formad som en halvcirkel varifrån läktarna löpte runt upp för sluttningen. Det andra är 

faktumet att Aristofanes ibland riktade sina satiriska spel mot samtidens politiker i syfte att skapa 

opinion.  88
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Det andra uppdraget vi tar oss an i kapitlet går ut på att vi tillsammans med Sokrates ska tala för 

folket i Akropolis för att med hjälp av filosofin vända folket mot Kleon. Här framställs Sokrates på 

ett monumentalistiskt sätt genom att framstå som en viktig person i historiska sammanhang. 

Däremot finns det inga belägg för att talet har ägt rum vilket faller in i den kritiska kategorin. Det 

antikvariska kan tydas i sättet Sokrates talade och resonerade, vilket vi idag kan analysera mot den 

så kallade sokratiska samtalskonsten även kallat den heuristiska metoden, vilket går ut på att läraren 

genom frågor hjälper eleven att förstå det hen redan vet.  Den sokratiska samtalskonsten vistas i 89

spelet genom följande förberedda samtal mellan Sokrates och vår karaktär Alexios inför folket: 

Civil - ”But Sokrates, Kleon is a man of the people!” 

Sokrates - ”Tell me, if you harm someone with a sword, are you not responsible?” 

Alexios - ”I am.” 

Sokrates - ”What if you hire somebody else to harm another? Are you still responsible for that 

harm?” 

Alexios - ”That’s ridiculous! I’m not harming the person - someone else is!” 

Sokrates - ”Would the person not have been safe from harm otherwise?” 

Alexios - ”From me at least, yes.” 

Sokrates - ”Then you admit you bear responsibility for that harm, for you have still participated in 

it, even if indirectly.” 

Alexios - ”I suppose I do.” 

Sokrates - ”We have agreed that we may harm another, even if not by our own hands.” 

Alexios - ”Thats right.” 

Sokrates - ”So let me ask you another question - who should you trust? The many, or the one who 

has more expertise?” 

Alexios - ”I follow the one with the expertise. Surely they know better than I do.”  

Sokrates - ”Then your decision is based only on what another says.” 

Alexios - ”It’s all I have to go off of.” 

Sokrates - ”And if they lied?”  

Alexios -  ”People who lie to me don’t deserve my trust.” 

Sokrates - ”Nor should they! After all, if someone lies to you a single time, what’s to say they would 

not do so again?” 

 Thörn, K. (1986). ’Aten - Ett centrum för antikens idéer’ i Ambjörnsson, R. (red.) (1986). Från Aten till 89
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Alexios - ”Yes, you’re right!” 

Sokrates - ”So you agree that someone who lies to you is not worthy of leading?” 

Alexios - ”Of course.” 

Sokrates -  ”O Athenians, would you not also agree that you can have responsibility for harming 

another, even through someone else?” 

Civila -  ”I would!” 

Sokrates - ”And would you follow someone you found out had lied to you for their own gain?” 

Civila - ”Of course not! 

Sokrates - ”Above all things, therefore, I beg and implore you hear these words. The one you 

currently follow is lying for his own gain.”  

*Sokrates syftar här på Kleon*  90

I slutet på kapitlet så färdas vi till Amfipolis för att möta upp Brasidas som förbereder sig för en 

atensk invasion under ledning av Kleon. Slaget vid Amfipolis var ett riktigt slag som ägde rum år 

422 f.Kr, och mycket riktigt så deltog både Brasidas och Kleon i slaget. Konflikten slutade med en 

seger för spartanerna men till en stor förlust då Brasidas räknades som en av de stupade. Även 

Kleon stupade i slaget vilket bland annat beskrivs av den grekiske historikern Thuycidides som 

hävdar att Kleon flydde slagfältet, men han kom inte långt innan även han stupade.  På grund  att 91

både Atens och Spartas främste generaler föll under slaget vid Amfipolis så slöts den så kallade 

Nikias-freden mellan båda statsmakterna, freden varade i ca 4 år.  Återigen finns inte mycket att 92

säga om själva spelmekanismerna bakom slaget då det än en gång är identiskt med slagen i kapitel 7 

och 2, däremot så kan vi hävda att den antikvariska kategorin kan anpassas till själva 

händelseförloppet och resultatet av striden, då spelet porträtterar både Brasidas och Kleons död 

vilket stämmer mot vad som hände i verkligheten. Däremot, så stupade Brasidas på grund av 

Alexios syster Kassandra och Kleon av Alexios i spelet, vilket faller in i den kritiska kategorin. Det 

monumentalistiska går återigen att finna i Brasidas framträdande, då det framgår att utan honom så 

hade spartanerna varit chanslösa mot den atenska invasionen.  

 Youtube, Unearthing the Truth, Find proof of Kleon’s Corruption, Assassin’s Creed Odyssey 90
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Kapitel 9 

Det sista kapitlet fungerar som en epilog där konsekvenserna av tidigare val man ställts inför i 

kampanjen visar sig. Resultatet uppfyller inget av större historiskt värde eftersom utkomsten av våra 

val i spelet endast påverkat vilka som befinner sig vid matbordet i hemma i Sparta, alla karaktärer är 

dessutom fiktiva vilket gör att kapitel 9 faller in i den kritiska kategorin.  

Sammanfattning  

Efter analys av kategorierna antikvariskt, monumentalistiskt och kritiskt i spelets huvudsakliga 

narrativ så kan vi tyda att spelet främst har använt historia som en fond. Med detta menar jag att 

spelet genomsyras av historiska händelser, platser, föremål och personer, samtidigt så har 

spelprocenterna även blandat dessa historiska händelser med fiktiva och mytologiska fenomen.  För 

att förklara detta ytterligare så har spelet behandlat alltifrån historiska slag såsom slaget vid Phylos, 

och Amfipolis, historiska personer som Sokrates, Perikles och Archidamos II som alla var 

verksamma under denna tid, och miljöer och byggnader på ett autentiskt sätt. Majoriteten av 

historiska karaktärer framställs även på ett sätt som får de att verka historiskt signifikanta, somliga 

mer än andra. Däremot så har spelproducenterna valt att utnyttja sin kreativa frihet genom att 

behandla olika små detaljer  på ett annorlunda sätt, bland annat genom fiktiva berättelser om en kult 

som ligger bakom det peloponnesiska kriget, och att Leonidas okända barnbarn är personen som 

stoppar detta genom att bland annat ha ihjäl kultmedlemmar såsom Kleon och Pausanias. Jag anser 

dock att producenterna har gjort ett skickligt jobb, då de fiktiva elementen oftast inte har någon 

överdrivet stor påverkan på den riktiga historien, vi vet exempelvis inte vem som i verkligheten 

dödade Kleon eller Brasidas i Amfipolis, på så sätt så faller den fiktiva karaktären in mycket bra i 

det historiska sammanhanget. Med andra ord så har spelproducenterna utnyttjat de historiska 

gråzonerna på ett skickligt sätt. Stundtals så kan karaktärens påverkan och valförmåga verka  på ett 

överdrivet sätt, bland annat genom möjligheten att delta i olika territoriella slag som på så sätt kan 

ändra hela statskartan i Grekland. I teorin så kan man i spelet avgöra om hela Grekland ska 

kontrolleras av Sparta eller Aten, detta kan bestrida den korrekta historien då det i verkligheten var 

Sparta som kom ut som segrande statsstat, men däremot så lyfter valmöjligheterna spelglädjen.  
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7.2. Historiebruk och historiemedvetande i Assassin’s Creed Odyssey 

7.2.1. Historiebruk 

Utifrån Karlssons typologi av bruk av historia så kan jag skåda fler olika bruk i spelet. Till att börja 

med så kan det vara värt att nämna det kommersiella bruket, som mer eller mindre är uppenbart med 

tanke på att spelet är en produkt som är skapad för att generera intäkter. På så sätt så kan det vara 

värt att komma ihåg att spelets främsta syfte är underhållning med hjälp av historia och inte historia 

som underhållning. 

Det vetenskapliga bruket är tydligt i många fall i spelet. Extra tydligt finner vi det i den filmlika 

inledningssekvensen som med hjälp av text beskriver exempelvis år, plats och namn. Information i 

text får vi även genomgående i spelet då fakta-rutor som behandlar den klassiska tiden i Grekland 

ständigt dyker upp i exempelvis loading screens.  Löpande i spelet så kan vi även finna det 93

vetenskapliga bruket i det att spelaren får uppleva olika vapen och kläder/rustningar som fanns 

under antiken såsom aspisskölden, svärden kopis och xiphos, dubbelspetsade spjut, stridsklubbor 

och treudd. Vi kan  även se att skeppen i form av Triremerna är näst intill autentiskt återskapade. 

Miljöerna och de många städerna är även väldigt igenkännbara, delvis med hjälp av olika 

landmärken såsom Dionysis-teatern, Akropolis, Parthenon och Delphi-templet. Detta bidrar till att 

vi som spelare får en mer autentisk upplevelse av spelet med hjälp av olika igenkännings-faktorer 

då många av dessa platser ännu existerar och är klassade som världsarv. Vad som kanske inte bidrar 

så mycket till just stimulering av igenkännings-faktorer för spelare men som ändå speglar det 

vetenskapliga bruket är faktumet att antiken var fullt med färger, bland annat  genom målade statyer 

och pelare.  Till skillnad från spelfilmer som Gladiator och 300 som gärna associerar antiken till 94

vita pelare och byggnader så har spelskaparna valt den korrekta bilden, detta är även något som 

nämns i text under en loading screen: ”Ancient Greece was more colorful than the white marble we 

see today. Temples and sculptures were painted with organic, mineral, and metallic pigments.” 

På liknande sätt som miljöer och landmärken så kan referenser och porträtteringen av historiska 

personer såsom Sokrates, Kleon, Leonidas och Brasidas sägas tillhöra det vetenskapliga bruket då 

även dessa bidrar till en mer autentiskt upplevelse.  
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Spelets inkludering av vissa historiska slag såsom slaget vid Phylos och Amfipolis omfattas också 

av det vetenskapliga bruket, då vi i spelet får ta del av dessa, och resultatet av slagen i spelet 

stämmer överens med den riktiga historien. Det vetenskapliga bruket i spelet kan även omfattas av 

historiska lämningar i form av exemplevis gravar som vi i spelet kan utforska och även i vissa fall 

plundra. Slutligen så finner vi även det vetenskapliga bruket i vår landskapskarta i spelmenyn. Här 

kan spelare filtrera kartan så den endast visar så kallade historical locations, här får vi upp olika 

faktatexter om byggnader, statyer, områden etc.   95

Det existentiella bruket kan vi analysera utifrån det atenska, spartanska eller båda tillsammans som 

ett kollektiv. Som individuella statsstater så kan vi finna det existentiella bruket i form av spartanska 

och atenska identiteter som kan anses behandla etniciteter, kultur, värderingar och statsskick, vilket 

även kan hävdas falla in i det ideologiska bruket av historia. I spelet så får vi bevittna dessa 

identitetsskillnaderna genom att ständigt röra oss mellan båda  statsstaterna och på så vis får vi 

bland annat ta del av olika berättelser om staternas individuella historia och perspektiv på det 

rådande kriget. Exempelvis så får vi ta del av staden Aten som befinner sig under invasion av Sparta 

vilket kan beskrivas utifrån vad Karlsson nämner som ett samhälle under press som använder det 

existentiella bruket i syfte för att känna orientering och struktur. Det kollektiva kan vi tolka utifrån 

referenser till perserkriget där Grekland var enat mot en gemensam fiende, Perserriket. Här lyfts 

exempelvis historier om slaget vid Thermopyle och Salamis från båda statsstater där nationen 

Grekland och dess folk framställs som enade. 

Individuellt sett kopplat till vår spelkaraktär så kan vi även här, trots den fiktiva rollen, analysera 

det existentiella bruket sett till karaktärens samhörighet till det spartanska samhället genom 

återblickar till hans uppväxt och krigsträning.  

Det ideologiska bruket kan tydas utifrån Spartas och Atens konflikt. Det framgår att båda statsstater 

anser att just deras ideologi, politik och statsskick är det bästa genom att de bland annat lyfter fram 

sina åsikter samtidigt som de kritiserar den andras, en polarisering sker således dem emellan. På 

liknande sätt kan vi finna det ideologiska i kapitel 8 där vi får ta del av Aristofanes pjäs, där han 

öppet kritiserar Atens ledare Kleon genom satirspel som används som ett ideologiskt vapen. Det 

framgår även i spelet att spartanerna är de fysiskt starkare medan atenarna ses som de mer 

intelligenta. Trots detta så ställs Sparta ändå i ett bättre ideologiskt ljus gentemot Aten i spelet, då 
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det mer eller mindre framgår att atenarna är förtryckare och spartanerna befriare, inte minst finner 

vi detta i det faktum att den spelbara karaktären är av spartansk härkomst som genom sin 

övernaturliga hälsa och styrka framställs som en gud. Däremot så är det nästintill oundvikligt för 

spelskaparna att inte inkludera fiktiva spelelement som dessa i ett kommersiellt RPG-spel, då syftet 

återigen ligger i underhållning.  96

Icke-bruket kan möjligtvis motiveras till spelets nedtoning av slaveri och sexism under antiken. 

Exempelvis så framställs Helotterna som en folkgrupp som ständigt gör uppror i Sparta. I själva 

verket så var Helotterna grovt diskriminerade och förslavade av spartanerna som ansåg sig stå över 

dem ur bland annat ett etniskt perspektiv. Kvinnans roll i samhället var heller inte så stor som spelet 

porträtterar då kvinnor i verkligheten var uteslutna från krig och politik. Båda dessa kan även tolkas 

tillhöra det moraliska bruket. Återigen så är det värt att peka på det faktum att spelet är skapat 

utifrån existerade värderingar som råder i dagens västerliga samhälle och en exakt porträttering 

hade således kunnat riskera att spelet anses vara sexistiskt och rasistisk.  

7.2.2. Historiemedvetande 

Som tidigare nämnt så är begreppet historiemedvetande mångtydigt och svårdefinierat, men 

huvudsakligen så handlar det om symbiotisk relation mellan dået, nuet och framtiden. I spelet så 

kan vi applicera begreppet till tre olika scenarion där historiemedvetandet syns extra tydligt.  

Det första är  faktumet att spelet innefattar ett science fiction-tema där vi tidigt i spelet tar rollen 

som en Abstergo-anställd vid namn Layla Hassan i modern tid. Karaktären finner kung Leonidas 

gamla spjutspets som besitter spår av olika DNA. Med hjälp av Animus och spjutspetsen så färdas 

hon tillbaka i tiden för att genom Alexios/Kassandras ögon ta del av antiken under det 

peloponnesiska kriget för att på så sätt finna svar på historiska frågor som mer eller mindre kan 

orientera henne och Abstergo för framtiden. Med andra ord så bevittnar karaktären i nuet 

karaktärerna och personerna i dået, för att orientera sig för framtiden. På liknande sätt så kan vi 

skåda historiemedvetandet i huvudkaraktärens berättelse, vilket leder in mig på det andra scenariot.  

Under spelets gång så får spelaren, i vissa sekvenser, bevittna huvudkaraktärens förflutna genom 

exempelvis drömmar eller berättelser. Dessa tillbakablickar framträder oftast i sammanhang då 
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karaktären ställs inför olika val eller händelser som kan ha påverkan för framtiden. På så sätt så har 

huvudkaraktärens förflutna, nutid och dåtid en tydlig koppling till varandra.  

Det tredje scenariot är att historiemedvetandet kan tydas i karaktärens sökande efter en identitet 

genom att ta del av olika kulturer, vilket kan kopplas till det Karlsson benämner som den kulturella 

processen. Genom att kommunicera med exempelvis spartaner och atenare, som kan hävdas vara av 

olika kulturer och identiteter, så formar vår karaktär en större förståelse av sin egen identitet och 

kultur. De olika karaktärerna kommunicerar på så sätt ett medvetande kring dået, nuet och framtiden 

med hjälp av historiska referensramar såsom slaget vid Salamis eller Thermopyle för att sedan ta 

upp det pågående kriget mellan Sparta och Aten och alternativa utfall av konflikten, alltså 

framtiden.  

När man analyserar spelet som en helhet i form av en produkt så är det tydligt att spelet är skapat 

utifrån sin samtid, vilket i detta fall tyder på en geneologisk applicering av historia sett till spelets 

innehåll. Genom att analysera genus i spelet så kan ett exempel lyftas i form av den kvinnliga 

friheten som porträtteras i antikens Grekland. I verkligheten så var denna frihet mycket begränsad, 

till skillnad från spelet där vi exempelvis kan välja att spela som en kvinnlig huvudkaraktär vars roll 

inte skiljer sig från den manliga. Att spelutvecklare i allt högre grad väljer att anpassa spel utifrån 

nutidens existerande värderingar är däremot inte så konstigt, då tanken med spel är att det ska vara 

tillgängliga och inbjudande för alla. Historiemedvetandet blir ändå synligt, om än i en annan 

ordning, spelutvecklare anpassar här nuet till dået för att troligtvis i denna frågan vilja påverka  

spelarens värderingar för att bidra till framtidens värderingar. Den potentiella risken med en 

geneologisk applicering av historia är att spelarens historiemedvetande kan förvrängas i form av att 

spelaren kan tro att spelet porträtterar historien som det verkligen var. Eller så kan det i enighet med 

Kapell & Elliots uppfattning, bidra till att spelaren utvecklar ett slags konsekvenstänkande genom 

att jämföra hur det var mot hur det hade kunnat vara.  

Slutligen så kan det vara värt att ta upp flervalsfunktionen i spelet. Ett historiemedvetande kan här 

analyseras utifrån att spelaren genom huvudkaraktären kan fatta val i exempelvis dialoger i form av 

vad som ska sägas, eller handlingar i form av vad som ska göras. Funktionen i sig kräver ett slags 

historiemedvetande då spelaren genom sin karaktär måste ha i åtanke vad som hände i dået för att 

fatta ett beslut i nuet som förhoppningsvis ger ett bra resultat i framtiden. I det huvudsakliga 

narrativet i spelet så påverkar inte dessa val den korrekta historien, utan valen man gör påverkar 
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endast relationer med andra fiktiva karaktärer. Däremot så kan historien påverkas utanför 

berättelsen i form av att vi bland annat kan välja att kämpa för Sparta eller Aten, och således måla 

om hela den grekiska statskartan sett till territorium. Vi kan exempelvis välja att kämpa för Aten 

och erövra hela Grekland, vilket tyder på en kraftig avvikelse från den korrekta historien. Detta 

riskerar också att förvränga historiemedvetandet hos spelaren sett till vad som är korrekt historia 

och inte. Samma gäller spelets inkludering av mytologiska varelser såsom Medusa, Minotauren och 

Cykloper. Däremot som tidigare diskuterat, så kan även detta bidra till ett kritisk och analyserande 

konsekvenstänkande. Genom att styra det peloponnesiska kriget för att på så sätt bidra till ett slut 

där Aten eller Sparta kontrollerar hela Grekland, så öppnas dörren för reflekterande och 

analyserande tankar hos spelaren, exempelvis vad hade förändrats historiskt sett? Skulle vår nutid 

varit densamma? Till och med spelets inkludering av mytologiska varelser kan anses bidra till ett 

visst kritiskt tänkande i form av att ta del av antikens primära ”religion”. Spelaren får här chansen 

att ta del av en annan rådande världsbild, vilket kan leda till reflekterande frågor såsom trodde 

grekerna verkligen på det här? Hur påverkade det deras vardag, kultur och syn på livet?  
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8. Assassin’s Creed Odyssey som pedagogiskt verktyg 
I detta avsnitt så kommer jag att utifrån Wainwrights och McCalls modeller diskutera Assassin’s 

Creeds potential i historieundervisningen i gymnasiet. Jag kommer börja med att applicera spelets 

historiska innehåll till Wainwrights fem kategorier för att sedan sammanställa och diskutera 

resultatet utifrån McCalls tre kategorier, tid, upplevelse och kurstillämpning.  

Första kategorin är spelmekanik, vilket innefattar de tekniska aspekterna såsom hur spelet är 

uppbyggt. Här kan eleverna exempelvis analysera skalan på världskartan och geografiska avstånd i 

spelet för att sedan jämföra dessa mot verkligheten. Slutsatserna lär här landa i faktumet att spelet 

har skalat ned storleken av den grekiska världen för att på så vis rymmas i ett spelet, däremot så är 

kartan i sig inte felaktig sett till städers och olika områdens placeringar på kartan. På liknande sätt 

kan eleverna även analysera mer specifika detaljer såsom hur snabbt triremer färdas i spelet kontra 

verkligheten. Som tidigare diskuterat så lär slutsatserna här landa i att skeppens hastighet har ökats 

avsevärt i spelet. Syftet bakom detta kan ligga i antagandet att ifall en autentisk hastighet hade 

applicerats i spelet så hade spelarna tröttnat då det skulle gå för långsamt.  

Andra kategorin är ekonomi och miljö, vilket kan innefatta valuta, handel, råvaror och 

naturtillgångar. Det mest relevanta för eleverna att undersöka är hur väl spelet har lyckats simulera 

den grekiska världen sett till naturtillgångar och ekonomiska ställning. Eleverna kan exempelvis 

analysera olika områden såsom Attika, Messara och Lakonien och deras naturtillgångar samt 

handel. Här kan slutsatserna exempelvis landa i att Attika och mer specifik Aten var kraftigt 

beroende av handel över havet under det peloponnesiska kriget, då de var under ockupation av 

Sparta. Eleverna kan även analysera syftet med spelets inkludering av ”Nation chest” som spelaren 

kan stjäla från de olika statsstaterna. Det må vara långsökt men förhoppningsvis så kan eleverna 

landa i slutsatsen att det Deliska förbundet med Aten i centrum samlade in skatter från sina allierade 

i syfte att bistå till kriget mot det peloponnesiska förbundet. Naturtillgångar i spelet är inte alltid så 

tydligt, men det kan finnas i det att karaktären främst kan samla på sig exempelvis järn, olivträd, 

och läder från de olika områdena. Eleverna kan på så vis granska Greklands främsta naturtillgångar 

i verkligheten och jämföra med spelet.  

Den tredje kategorin är världssystem och världshistoria. Här kan eleverna med hjälp av spelet dyka 

in i det historiska innehållet och analysera dessa. Eleverna kan jämföra Sparta mot Aten sett till 
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ideologi och statsskick och se på vilka skillnader som framträder i spelet. Kategorin kan mer eller 

mindre öppna dörren för att ytterligare analysera bakgrunden till statsstaternas konflikt, då det inte 

tas upp direkt i spelet. Eleverna kan även analysera de historiska personer som framkommer i spelet 

såsom Sokrates, Sofokles och Herodotos, Perikles, Brasidas. På liknande sätt kan historiska slag 

analyseras med exempel som slaget vid Thermopylae, Phylos och Amfipolis. Byggnader och 

monument kan också beröras där eleverna får analysera Parthenon, Delphi-templet och Dionysis-

teatern, för att undersöka deras historiska roll.  

Fjärde kategorin är determinism och alternativ historia. Här kan eleverna analysera spelets 

framställning av det peloponnesiska kriget och göra en källkritisk jämförelse mot verkligheten. 

Analysen kan exempelvis bestå av olika personer och deras roll i spelet såsom Perikles, Kleon, 

Archidamos och Brasidas och se hur väl porträtteringarna stämmer mot verkligheten. Här lär 

slutsatserna landa i att de historiska personerna framställs på ett korrekt sätt i spelet sett till 

befattning bland annat, men vissa detaljer är fiktiva såsom Kleons roll i ”The Cult of Cosmos”, 

likväl konfrontation med mytologiska varelser. Eleverna kan även diskutera de val man som spelare 

kan fatta i spelet med hjälp av flervalsfunktionen som berördes i avsnittet där historiemedvetande i 

spelet analyserades i denna studie. Genom att bland annat kunna välja att måla om den grekiska 

statskartan så kan eleverna utveckla ett konsekvenstänkandet där de jämför vad som faktiskt hände i 

verkligheten mot resultatet av det som kunde hänt.  

Femte kategorin är strid, och detta innefattar till stor del hur krigsföring gestaltas i spelet. Eftersom 

spelet porträtterar markstriderna mellan Sparta och Aten på ett väldigt förenklat och felaktigt sätt så 

finns det inte så mycket för eleverna att hämta härifrån som har något större historiskt korrekt 

värde. Vad man kan göra däremot, är att eleverna kan granska striderna och återigen jämföra med 

hur det var på riktigt. Eleverna kan då exempelvis landa i slutsatsen att slagen i spelet saknar 

formationer såsom falanger, vilket innebar att soldaterna stod tätt intill varandra och stred som en 

enhet. Vad som kan vara av historiskt värde däremot är sjöslagen där stridstaktikerna i spelet är 

korrekta, vilket beskrevs i analysen av kapitel 6. 

Sjätte och sista kategorin är genus. Här kan eleverna analysera hur den manliga kontra kvinnliga 

representationen ser ut i spelet. Det kan vara av värde att undersöka den kvinnliga huvudkaraktärens 

roll i spelet i förhållande till om den hade varit möjlig i verkligheten. Ett möjligt tillvägagångssätt 

för detta är att granska den spartanska och atenska kvinnosynen, vilket i verkligheten skilde sig åt. 
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En möjlig slutsats är spelets historia är framställt utifrån dagens existerande värderingar, och 

stämmer således inte. En annan slutsats är att det inte är helt osannolikt att en fri kvinna under 

antiken skulle kunna ha en liknande roll, speciellt inte om man kollar på det faktum att många av de 

gudar som dyrkades under antiken var krigarkvinnor.  

Tiden 

Det tog inte så lång tid att lära sig spelet sett till de olika spelmekanismerna, men detta kan 

självklart skilja sig åt beroende på hur mycket erfarenhet man har av tidigare spel bland annat. För 

att underlätta för nya spelare och göra läroprocessen snabbare så erbjuder spelet en så kallad 

tutorial, där spelaren får en chans att lära sig kontrollera den spelbara karaktären.  

Tiden som krävdes för att avverka huvudberättelsen däremot tog mig ungefär 100 timmar inklusive 

avbrott i spelet som krävdes för analys av innehållet såsom händelser, påståenden som hävdades 

vara historiskt korrekta och föremål. Tiden för att avverka spelet skiljer sig också såklart åt från 

person till person beroende på tidigare erfarenhet och även intresse för spelet och spelandet överlag.  

Det finns däremot innehåll i spelet utöver huvudberättelsen i form av side-quests, dessa tar betydligt 

mindre tid att genomföra men då utesluts majoriteten av de historiska innehållet som har tagit upp i 

denna studie.   97

Har eleven däremot ingen tidigare erfarenhet av spel och heller inget intresse för det överlag, så kan 

integreringen av Assassin’s Creed Odyssey i undervisningen vara överväldigande. Detta är något 

som lärare överlag behöver ha i åtanke om man planerar att använda sig av spel i undervisningen.  

Upplevelsen 

Spelet i sig kan beskrivas som en relativt avslappnad upplevelse. Till skillnad från FPS-spel som 

ofta består av högt tempo och adrenalin så kan man som spelare själv avgöra takten i Assassin’s 

Creed Odyssey. Detta underlättar för ett scenario där syftet är att analysera och reflektera över 

spelets innehåll. Världen i spelet är således öppen och man kan färdas vart man vill när man vill. 

Uppdragen i spelet varierar från att vara tydligt inspirerade av historiska händelser till att vara 

mytologiska och fiktiva och upplevelsen kan på så sätt rubbas från att kännas vara autentisk till att 

bli överdriven. Detta är däremot något som spelaren kan bestämma över själv till en viss grad, då 
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uppdragen med mytologiska inslag inte är en del av huvudberättelsen. Uppdragen var även 

varierade från att exempelvis minimera en statsstats inflytande över ett visst område genom 

krigsföring, till att föra dialog och ta ställning till historiska och etiska dilemman.  

Kurstillämpning 

Genom att sammanfatta spelets historiska innehåll i förhållande till Wainwrights kategorier så kan 

det konstateras att spelet mycket väl kan anpassas till skolverkets föreskrifter för historieämnet, inte 

minst i förhållande till det centrala innehållet som bland annat nämner att eleverna ska ha kunskaper 

om olika tidsperioder, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.  Däremot så 98

kan tidsramen för en undervisning baserad på Assassin’s Creed Odyssey finnas vara otillräcklig, 

speciellt i avseende till historieämnets tidsram som i den svenska skolan endast rymmer 80-100 

undervisningstimmar över ett helt läsår vilket även är den ungefärliga tiden det tar att spela igenom 

spelet.  

 Ett annat problem kan finnas ligga i tidsrepresentationen för ämnesområdet antiken, då det endast 

är ett område av många i den kronologiska historien som ska behandlas.  Ett tredje problem är 99

spelets tillgänglighet, man kan nog som lärare lugnt utgå ifrån att långt ifrån alla elever har tillgång 

till den spelplattform som krävs för att spela spelet. Den ekonomiska aspekten kan även falla in här, 

då inte alla elever har råd med det, vilket även kan omfatta skolan då det skulle krävas en stor 

summa pengar för att tillgodose alla elever med ett spel. Däremot så skulle spelet kunna få utrymme 

under en eller flera lektioner där läraren tillsammans med eleverna går igenom delar av antikens 

Grekland genom spelets historical locations-funktion som tidigare diskuterats i avsnittet om 

historiebruk i denna studie.   

 Skolverket, Ämne - Historia, Stockholm, 201098

 Skolverket, Ämne - Historia, Stockholm, 201099
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9. Diskussion 
I följande avsnitt så kommer jag att lyfta problem och frågor som uppstått under tiden då denna 

studie skrevs. Huvudfokus kommer ligga i hur väl de olika modellerna har fungerat i förhållande till 

mina frågeställningar, samt hur mina modifikationer av modellerna kan ha påverkat deras 

användning. Vidare så kommer även resultatet diskuteras och problematiseras för att tydligt besvara 

frågeställningarna.  

Metzger och Paxtons modell för analys av historiska datorspel har i det stora hela fungerat bra för 

att tyda spelets historiska autencitet. Kategorierna antikvariat, monumentalistiskt samt kritiskt 

skiljer sig till stor del från varandra vilket underlättade för en strukturerad analys av innehållet i 

spelets olika kapitel. Ett problem som uppstod var att skillnaden mellan det antikvariska och 

monumentalistiska stundtals var svår att urskilja när det kom till historiska personporträtt, vilket 

krävde en mindre modifiering när det gällde analys av personporträtt, och min motivering till denna 

modifiering går att finna i avsnittet avgränsningar.  

Resultatet som kunde tydas med hjälp av modellen var att den autentiska historien existerade  som 

en grund genom hela handlingen i form av årtal, personer, händelser och byggnader. Det innehöll 

även kritiska moment som oftast kunde kopplas till att förbättra spelupplevelsen och handlingen. De 

problem som framkommit efter framställningen av resultatet var att de tre olika kategorierna ofta 

kunde motiveras till att existera samtidigt. Vilket har att göra med att spelet ofta blandar de 

historiskt autentiska delarna i spelet med de fiktiva, likt en smältkanna. Anledningen till detta kan 

kopplas till det faktum att spelet är just ett spel, och för att utforma ett spännande narrativ så är det 

näst intill omöjligt att inte påverka den autentiska historien. Likaså så fyllde flervalsfunktionen i 

spelet ingen större historiskt autentisk funktion, då spelarens val inte påverkade den faktiska 

historien utan snarare den fiktiva berättelsen.  

Det finns en chans att urskiljningen mellan kategorierna hade blivit ännu tydligare om inte Metzger 

och Paxtons åtta begrepp hade skalats ner till tre i denna studie. Men det var ändå tillräckligt för att 

få fram ett resultat kring spelets historiska autenticitet.  

Karlssons modell för historiebruk fungerade också relativt bra i förhållande till frågeställningarna.  

Däremot så kunde det stundtals vara problematiskt att en tydlig analytisk modell av bruken i spel 

inte har redovisats för tidigare. Därför var vissa av bruken såsom moraliskt och politisk-pedagogiskt 
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relativt svåra att att urskilja i spelets berättelse, men trots detta så kunde modellen ändå användas 

som en förhållningsram.  

Historiemedvetande är som tidigare nämnt ett mångtydigt begrepp, och på så sätt så blev analysen  

lite mer komplex i form av det kunde tolkas på många olika plan. I spelets berättelse så kunde 

begreppet tolkas utifrån tre olika olika scenarion: framtidens teknologi, drömmar, och 

kommunikation. Historiemedvetande kunde även tolkas i det att Assassins Creed Odyssey är ett 

historiespel, vars innehåll är präglat av samtidens värderingar.  

Med tanke på att historiemedvetande är svårdefinierat och mångtydigt så är det möjligt att resultatet 

jag kom fram till i denna undersökningen kanske hade sett annorlunda ut genom en annan persons 

tolkning av begreppet. Det skulle därför ha varit intressant och önskvärt att diskutera de olika 

tolkningarna med en annan spelare för att stärka resultatets reliabilitet. Alternativt så hade det varit 

önskvärt att utgå ifrån någon slags kategoriseringmodell av begreppet för att analysera det på ett 

mer strukturerat sätt.  

9.1. Didaktiskt diskussion 
För att besvara spelets potentiella didaktiska funktion i historieämnet så användes Wainwrights och 

McCalls modeller. Wainwrights modell fungerade bra för att finna olika teman i spelet som kan 

diskuteras och reflekteras över i ett klassrumssammanhang, modellen kan på så sätt fungera som en 

färdigställd områdesplanering vilket underlättar för läraren både struktur- och tidsmässigt. För 

gymnasiet så kan däremot vissa teman vara svåra att applicera på spelets innehåll då de kräver en 

mer avancerad reflektionsnivå som är beroende av en djup faktabas om antikens Grekland. Det kan 

därför krävas ytterligare modifikationer på modellen utöver mina egna för att bättre lämpa sig till 

kunskapsnivån för gymnasiet.   

McCalls modell fungerade också väl i denna studie då modellen öppnade upp för att analysera de 

yttre faktorer som omger läraryrket såsom tidsramar, kursplaner och kursanpassning. Resultatet som 

kunde urskiljas var att Assassin’s Creed Odyssey kan vara problematisk att tillämpa i klassrummet 

på grund av tiden det tar att spela igenom spelet kontra historieämnets tidsram. De ekonomiska 

aspekterna spelar också en stor roll då inte alla elever har råd med en spelkonsol och spelet i fråga, 

detsamma gäller skolan.  
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Genom att kombinera McCalls och Wainwrights modeller och anpassa dessa till Assassin’s Creed 

Odyssey så visar resultatet på att spelet har ett rikt historiskt innehåll som mycket väl kan anpassas 

till historieämnets kursplan, i teorin. I praktiken däremot, sett till skolans och spelets tidsramar och 

ekonomiska aspekter, så är slutsatsen att spelets användningspotential i klassrummet inte är möjlig 

med hänvisning till att alla elever ska ha tillgång till spelet och analysera hela berättelsen. Däremot 

så finns det vissa funktioner i spelet som läraren kan använda sig av i klassrummet när hen ska 

undervisa om antiken. Genom att exempelvis koppla upp spelet till en projektor så kan läraren 

tillsammans med eleverna gå igenom funktionen historical locations. Eleverna får på så vis 

trivialfakta om antikens Grekland på ett nyanserat och annorlunda sätt.   

9.2. Vidare forskning 
Som tidigare nämnt i diskussionsavsnittet så har avgränsningar gjorts på de olika modellerna. 

Däremot så har min undersökning öppnat dörren för ytterligare forskning i ämnet. Det hade 

exempelvis varit intressant att se en undersökning som använder alla kategorier i Metzger och 

Paxtons modell för att se ytterligare detaljer av hur historia har använts i spelet. Det hade även varit 

intressant med en undersökning som prövar spelet och de olika modellerna i praktiken ute i skolan, 

för att ytterligare undersöka spelets användningspotential i klassrummet.  

Spelserien Assassin’s Creed släpper årligen nya spel med nytt historiskt innehåll, och olika 

spelmekanismer utvecklas i en stadig takt genom spelfunktioner som tour of history och historical 

locations. Spelserien kan på så sätt tolkas ha en önskan om att att kunna inkluderas i 

historieundervisningen. Därför är det önskvärt att kommande spel i serien ständigt undersöks och 

analyseras sett till deras historiska autenticitet och anpassningsförmåga i klassrummet.  

Spels förmåga att förmedla historia bör även få större uppmärksamhet bland historieforskare och 

lärare. Spel är här för att stanna, vilket kan motivera framställningen av nya moderna 

forskningsmetoder för att analysera historieförmedlingen i dessa. Jag menar att det hade varit 

önskvärt att framställningen av nya undersökningsmetoder kring historiska spel ökar i takt med 

speltekniken.  
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Bilagor 

 Bilaga 1. Begreppslista 
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Datorspel/spel: Datorspel innefattar ett spel som kräver en plattform i form av ett Playstation eller X-box som 
man kopplar till sin TV, eller just en dator. Eftersom Assassin’s Creed, och de flesta spel som tillverkas idag, 
går att spela på samtliga plattformar så kan behovet av en specificering av plattform vara irrevant i denna 
studie.  
Narrativ: Spelets berättelseform, i denna uppsats så kan begreppet kopplas till spelets förhållande till 
historien från ett berättelseperspektiv.  
Kampanj:  Spelets huvudsakliga handling och uppdrag.  
FPS: First player shooter - Ett perspektiv där spelskärmen syns från den spelbara karaktären. Vanligtvis visas 
endast karaktärens armar.  
TPP:  Third person perspective -  Ett grafiskt perspektiv där protagonisten (figuren som spelas) visas bakifrån 
och ovanifrån. 
FPS: First person shooter - Ett spelläge som oftast används i skjutarspel där endast händer och ett vapen syns i 
synfältet. 
RPG: Role-playing games - En spelform där spelaren tar sin an rollen som en karaktär i en virtuell värld. 
Spelaren ska sedan slutföra ett antal quests eller uppdrag för att komma vidare i handlingen.   
NPC: Non-player character - Dessa är karaktärer som är närvarande i spelet, men spelaren kan inte styra 
dessa. Termen används ofta till en karaktär som hjälper protagonisten i sina uppdrag. 
Cutscene: Kan förklaras som en filmsekvens där spelaren inte har någon kontroll, funktionen kan väva 
samman berättelsen i spelet. Oftast används cutscenes i början och slutet i spelet, men även före och efter 
mainquests (huvuduppdrag).  
Inventory: Kan beskrivas som den spelbara karaktärens resväska. Genom att söka igenom sitt inventory så 
kan spelaren komma åt föremål såsom vapen, rustningar eller pusselbitar och brev som spelaren har fått under 
spelets gång.  
Loading screen: Det som visas på skärmen när spelet laddar inför en annan sekvens. Loading screen dyker 
oftast upp i samband med att man påbörjar ett nytt uppdrag eller innan en filmsekvens. En loading screen kan 
se olika ut beroende på spel, i vissa fall blir skärmen bara svart med en symbol som blinkar lite lätt för att visa 
att spelet laddar, eller så dyker det upp text som kan erbjuda text i form av fakta eller tips till spelaren.  
Main-quest: Detta är uppdrag som måste slutföras för att föra den huvudsakliga berättelsen i spelet framåt. 
Vissa spel har flera olika mainquests vilket tyder på flertaliga narrativ i spelet. Det som mainquests har 
gemensamt är däremot att uppdrag A måste slutföras för att komma åt uppdrag B osv.  
Side-quest: Uppdrag som oftast inte har någon större påverkan på spelets huvudsakliga berättelse. Dessa 
uppdrag finns oftast till för att ytterligare utforska världen eller samla ihop olika föremål som man som spelare 
finner av värde. 



Bilaga 2: Bild på Assassin’s Creed Odysseys karta över Grekland 
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Bilaga 3: Bild på en autentiskt återskapad trireme 

Bilaga 4: Bilder på triremer i Assassin’s Creed Odyssey 
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Bilaga 5: Bilder på historical locations i Assassin’s Creed Odyssey
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Bilaga 6: Bild på loading screen i Assassin’s Creed Odyssey. 

�61



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

Casper Petersson


