
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Lärarprogrammet inriktning engelska 270-300 hp

Ett möte mellan historiedidaktiken och datorspel

En historiedidaktisk studie av datorspel som
påverkande kraft på spelarens historiekunskaper
och historiemedvetande

Henrik Oresten

Historia 15 hp

2014-03-24



 
 

Innehållsförteckning 

                            

 Inledning   

  Abstract 1 

 Inledning och problemformulering 2 

 Syfte 4 

 Frågeställningar 5 

 Forskningsläge 5 

 Disposition 9 

 Teori och metod 9 

   Historiedidaktik 10 

  Historiemedvetande 14 

  Historiebruk 17 

 Material, bakgrund och metod 18 

  Empire: Total War 19 

  Road to Independence 23 

 Analys   

  Analys 23 

 Genomspelning av Road to Independence 24 

   Kapitel 1 – The Jamestown Colony 24 

  Kapitel 2 – The French and Indian War 26 

  Kapitel 3 – American War of Independence 27 

 Historiskt innehåll 30 

 Narrativ 31 

 Frågorna besvaras 31 

  Historiebruk 31 

  Historiemedvetande 33 

  Kunskapsutveckling 37 

 Resultat  

  Sammanfattning 40 

 Slutdiskussion 43 

 

  Käll- och litteraturförteckning 46 

 



1 
 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the potential that computer games with historical 

content might have as an influential force to activate and develop historical consciousness and 

historical knowledge within its players. The purpose of this study relates to the fact that 

students of today are influenced to a larger degree by historical culture. As a future history 

teacher it lies within my interest to examine the influential force of historical culture and the 

effects that it might have on my future students. The questions that I am asking are: Can a 

player activate and develop historical consciousness by playing the game?  Is it possible to 

classify the use of history within the computer game by examining the historical content and 

narrative? Can a player develop historical knowledge by playing the game? 

The computer game I've studied is Empire: Total War (2009) which was produced by the 

developers at Creative Assembly. To support my analysis I've used certain theoretical 

standpoints where the most important are: Robert Thorps categorization of factors that can 

activate and develop historical consciousness and Peter Seixas concepts of historical thinking. 

The results show that the computer game Empire: Total War can to a certain degree activate 

its players’ historical consciousness. It is primarily determined by the historical knowledge 

the player possess and the ability to reflect upon this knowledge when facing the historical 

content within the game. Developing historical knowledge through the game is also 

determined by these factors. A novice on the historical content could possibly develop 

historical knowledge through the game while an expert would probably not. The study also 

recognizes a problem with the separation of the game's structural framework and its historical 

content. Meaning the player tends to focus on the game's structure and functions rather than 

its historical content. 
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Inledning och problemformulering 

Studien gör ett avstamp i mötet mellan historiedidaktiken och datorspel med avsikten att 

undersöka ett specifikt datorspel med historiskt innehåll. Jag vill inledningsvis förtydliga 

begreppet historiekultur och hur det relaterar till den här studien.  Datorspel precis som många 

andra typer av kulturella källor med historiskt innehåll ingår i detta begrepp. Dessa källor kan 

beskrivas som kulturella produktioner som förmedlar någonting med hjälp av historia. 

Historiedidaktikern Peter Aronsson menar att historiekultur kan sägas bestå av de källor som 

refererar till det förflutna som både avsiktligt och oavsiktligt binder samman relationer mellan 

dåtid, nutid och framtid. Detta kan exempelvis vara ritualer, sedvänjor, påståenden eller 

artefakter som på ett eller annat vis förmedlar historia. Manifestationer av historiekulturen 

formas med hjälp av olika slags historiebruk, genom att aktivera olika delar av 

historiekulturen kan man enligt Aronsson forma meningsskapande och handlingsorienterade 

helheter.
1
 De historiedidaktiska begreppen historiebruk och historiemedvetande har ett nära 

band med historiekulturen.   

Motiveringen bakom studien grundar sig i datorspelens potential som influerande kraft på 

människors historiemedvetande. Det vill säga den orienteringsprocess som människor 

använder för att skapa samband mellan dåtid, nutid och framtid. Som blivande historielärare 

måste jag konstatera att eleven influeras i en allt högre grad av historiekulturella artefakter.
2
 

Datorspel, filmer, skönlitterära böcker, liverollspel med mera utgör bara några av de 

influenser som eleven kan tänkas utsättas för i sin vardag. Vad som förefaller viktigt är mötet 

mellan historielärarens kompetens och förankring i den akademiska världen och elevens 

mångfacetterade uttryck som formats av historiekulturens influenser. Historiekulturella 

artefakter förmedlar sitt innehåll genom olika typer av historiebruk vilket oftast kan översättas 

till artefaktens syfte och motiv. Därför blir det viktigt att först och främst ta reda på vad syftet 

med artefakten är och varför den vill förmedla historia. Detta är viktigt då historiska 

kunskaper som i stor utsträckning bygger på historiekulturella influenser kan sägas vara 

fragmenterad och förhåller sig inte alltid väl med den realhistoriska verkligheten. Därför 

menar jag att både eleven och historieläraren tjänar på att diskutera och problematisera 

historiska innehåll i olika typer av historiekulturella artefakter. Historieläraren har idag en god 

utgångspunkt för att stimulera diskussioner av den här typen. Detta kan vi konstatera då de 

                                                           
1
 Aronsson 2004, s. 17. 

2
 Datorspel, filmer och böcker med historiskt innehåll är exempel på historiekulturella artefakter. 
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historiedidaktiska begreppen historiebruk och historiemedvetande nu utgör centrala 

utgångspunkter för historielärare och ska därmed genomsyra undervisningen. 

Vidare går det heller inte att bortse från datorspelens möjligheter att utveckla historiska 

kunskaper. Datorspel är ett fenomen som växt markant sen mitten av 90-talet och är idag en 

av jättarna inom underhållningsindustrin. Inom svensk skolverksamhet och undervisning lyser 

dock datorspel fortfarande med sin frånvaro och tillämpas i mycket liten utsträckning av 

dagens lärare. Spelfilm och skönlitterära böcker används redan i historieundervisningen som 

inslag från populärkulturen men just datorspel har aldrig haft en betydande roll inom 

skolverksamheten. Vid en första anblick rör det sig oftast om praktiska problem i form utav 

tillämpningssvårigheter i en klassrumsmiljö och kraven på teknisk utrustning och licenser. Vi 

måste dock konstatera att klassrummet inte är en avskild ö där allt lärande sker, lärandet 

fortsätter även utanför klassrummet genom elevernas interaktion med populärkulturella 

produkter. Det ligger därför också i studiens intresse att granska vad ett specifikt datorspel 

med ett historiskt innehåll har för potential att utveckla historiska kunskaper i dess spelare.  

Jämförelsevis kan vi titta på en spelfilm som Gladiator (2000) av regissören Ridley Scott. I 

filmen följer vi en berättelse i en romantiserad skildring av romarriket och livet som gladiator 

på Roms amfiteatrar. Filmen lider av hundratals historiska feltolkningar precis som de flesta 

kommersiella filmer med historiskt innehåll gör.
3
 Så vad kan man då som historielärare lyfta 

ifrån en sådan film? Vad säger eleverna och vad säger de faktakunskaper vi har om 

romarriket? Kanske är den största vinsten med filmen ett nyvunnet intresse för den spännande 

tid som romarrikets historia utgör. Jag är av uppfattningen att även ett datorspel kan fungera 

som en gnista till ett ökat intresse för en historisk tid och inspirera ett sökande av ny kunskap. 

Historiekulturella artefakter förhåller sig dock sällan plikttroget till den realhistoriska 

verkligheten utan kombinerar ofta sitt historiska innehåll med syftet bakom artefakten och 

förmedling av budskap. Detta medför av naturliga skäl att historiekulturella artefakter bara 

används som komplement till historieundervisningen vars grund i stor utsträckning bygger på 

faktakunskaper om vårt förflutna. Jag är dock av uppfattningen att datorspel i många 

avseenden inte tas på allvar som influerande kraft på våra elevers historiemedvetande. Min 

studie kan sägas kretsa kring datorspels potential som influerande kraft på människors 

historiemedvetande och på dess potential att utveckla historiska kunskaper hos dess spelare. 

                                                           
3
 Gustafsson 2006, s. 473. 
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Jag vill ta mig an datorspelet Empire: Total War (2009) vars historiska innehåll kretsar kring 

den europeiska kolonialismen med start på 1500-talet. Med min studie vill jag kartlägga 

spelets historiska innehåll för att klassificera spelets historiebruk och därmed också syftet och 

motivet bakom produktionen av spelet. Vidare vill jag undersöka datorspelets möjligheter att 

aktivera och i viss mån utveckla spelarens historiemedvetande med hjälp av sitt historiska 

innehåll och narrativ. Narrativ är ett mångtydigt begrepp men i detta sammanhang kan det 

sägas vara den berättelse som spelet förmedlar sitt historiska innehåll genom. Det ingår i 

studiens intresse att granska denna berättelse för att fastställa hur spelet når ut till spelaren 

med sitt historiska innehåll. Den historiska berättelsen är central för både aktivering och 

utveckling av historiemedvetande samt för utveckling av historiska kunskaper. Både 

begreppet narrativ och berättelse kommer att användas i studien, narrativ kan i detta 

sammanhang förstås som spelets förmedling av den historiska kontexten eller spelets 

berättarform. Begreppet berättelse bör i detta sammanhang ses som ett större begrepp som kan 

härledas till så kallade historiska nyckelbegrepp, dessa förklaras mer ingående i mitt 

teorikapitel. 

För att möjliggöra mitt besvarande av dessa frågor kommer jag att utgå ifrån specifika 

teoretiska utgångspunkter för varje fråga. Dessa utgångspunkter kommer att förklaras 

ytterligare i mitt teorikapitel.  

Syfte 

Syftet med studien är att göra en historiedidaktisk analys av ett datorspel med historiskt 

innehåll för att på så vis granska ett datorspels potential till att vara en influerande kraft på 

dess spelare. Utifrån detta hoppas jag kunna fastställa om och hur datorspelet kan aktivera och 

utveckla spelarens historiemedvetande samt om spelaren kan lära sig något om det förflutna 

genom att spela spelet. Av relevans för studien är också klassificering och kartläggning av 

datorspelets historiska innehåll, narrativ och historiebruk då det är av innehåll och förmedling 

som spelaren påverkas.  
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Frågeställningar 

Studien granskar datorspelet Empire: Total War som släpptes globalt 2009 av spelföretaget 

Creative Assembly.
4
 Det historiska innehållet i spelet kretsar kring den europeiska 

kolonialismen med fokus på militär expansion. Jag vill klassificera datorspelets historiebruk 

genom att titta på motiv och syfte bakom produktionen samt genom att kartlägga spelets 

historiska innehåll och narrativ. För att svara på min fråga om historiebruk måste jag alltså 

granska syfte och motiv bakom spelet samt titta på hur spelet använder sig av historia. Vidare 

vill jag också undersöka om datorspelet kan aktivera och utveckla spelarens 

historiemedvetande genom sitt historiska innehåll och narrativ. Slutligen vill jag undersöka 

om spelaren av datorspelet kan lära sig något om det förflutna utifrån det historiska innehållet 

och narrativ. 

1. Kan spelarens historiemedvetande aktiveras och utvecklas genom att spela spelet? 

2. Går det att klassificera spelets historiebruk genom att granska spelets historiska 

innehåll och narrativ, samt genom att granska motivering och syfte bakom det 

historiska innehållet? 

3. Kan man genom att spela spelet lära sig någonting om det förflutna utifrån det 

historiska innehållet och dess narrativ? 

Forskningsläge 

Studien behandlar didaktiska aspekter av datorspel med särskild betoning på historiedidaktik. 

Det är därför av intresse för studien att titta både på forskning om de centrala 

historiedidaktiska begreppen historiebruk och historiemedvetande samt på forskning om 

datorspel och didaktik. Just historiedidaktik och datorspel har tidigare förenats i ett flertal 

uppsatsarbeten som i flera fall skrivits i anknytning till lärarutbildningar. Därmed kan vi 

konstatera att jag inte är först med att ta mig an området. Jag kommer i följande kapitel 

redogöra för mitt urval av den forskning jag funnit mest relevant för min studie. Forskningen 

som bearbetas i följande kapitel kommer primärt att användas i min slutdiskussion. 

Jonas Linderoth som är universitetslektor vid Göteborgs universitet har producerat en rad 

avhandlingar om datorspels relation till lärande. I sin avhandling (2004) Datorspelandets 

                                                           
4
The Creative Assembly, www.creative-assembly.com 
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mening, bortom idén om den interaktiva illusionen behandlar Linderoth bland annat 

datorspels relation till lärande där han studerar den yngre generationen som idag kan sägas 

vara uppvuxen i en digitaliserad värld. Utgångspunkten för studien grundar sig i barns relation 

till datorspel och vad datorspelande som aktivitet och spelen i sig fyller för mening hos det 

spelande barnet. Linderoth problematiserar och diskuterar datorspel som fenomen och 

pedagogisk möjlighet genom att lyfta in olika teorier om lärande som talar både för och emot 

dess pedagogiska möjligheter. En intressant iakttagelse som Linderoth belyser är datorspelens 

tendens att upplevas som separata regelverk skilda från spelens kontext och innehåll. 

Linderoth understryker att det finns argument som talar för att spelarna i många fall väljer att 

bortse från spelets innehåll och istället fokuserar på spelets regelverk.
5
 Det skulle exempelvis 

kunna innebära att en historisk kontext i ett datorspel går förlorad när spelaren lägger för stort 

fokus på spelets mekanik och poängsystem. Detta är relevant för min studie då jag vill 

fastställa om spelaren av datorspelet Empire: Total War kan utveckla kunskaper om historia 

genom att spela spelet. Vad som måste belysas är om detta sker mer eller mindre omedvetet 

genom spelets interaktiva spelvärld och narrativ eller om det krävs ett aktivt val av spelaren 

att ta till sig spelets historiska innehåll för att utveckla dessa kunskaper. 

Magnus Ekström har med sitt examensarbete försökt ta fram en analysmodell som kan 

användas för att ta sig an datorspel i hopp om att finna en pedagogisk passform för spelet. 

Hans resultat riktar sig till den arbetande läraren som med hjälp av hans verktyg ska kunna 

avgöra om ett spel kan lämpa sig för verksamheten. Han har själv utgått från en modell som 

kallas för RETAIN (Relevance Embedding Translation Adaption Immersion & 

Naturalization). Modellen är en sammanställning av tidigare forskning och analyser av 

datorspel och riktar in sig på att utvärdera spelets motivationsfaktorer, relevans och 

historiekontext. Ekströms studie resulterade i ett antal frågor som läraren kan arbeta med 

utifrån spelet och dess innehåll för att fastställa spelets lämplighet i en undervisningsmiljö. Av 

inspiration från RETAIN modellen har Ekström kommit fram till följande frågor som kan 

ställas till ett datorspels innehåll och form: fokus, relevans, akademiskt material och kontext, 

kunskapstillämpning, motivation, tid och resurser. Med utgångspunkt i dessa frågor menar 

Ekström att man kan fastställa om ett datorspel passar sig för skolverksamheten.
6
  

I sin studie har Ekström granskat två datorspel. Det ena spelet är Making History: The Calm 

& The Storm som släpptes 2007 av spelföretaget Muzzy Lane. Making History är ett 

                                                           
5
 Linderoth 2004, s. 8. 

6
 Ekström 2010, s. 51-52. 



7 
 

strategispel som utspelar sig under andra världskriget och spelet har marknadsförts som ett 

spel med en pedagogisk baktanke. Det andra spelet är Age of Empires 3 som släpptes 2007 av 

spelföretaget Ensemble Studios. Detta är ett strategispel med fokus på den europeiska 

kolonialismen och är marknadsfört som ett kommersiellt datorspel. Studien använder sig av 

en fältstudie utförd på fyra gymnasieelever som observerats när de spelat Ekströms utvalda 

datorspel. De observationer Ekström gjort är intressanta att återkomma till i slutdiskussionen 

då de skildrar gymnasieelevers reaktioner när de spelar Ekströms spel. Hans observationer 

kan erbjuda en hypotetisk inblick i vad för typ av reaktioner man kan förvänta sig om en 

liknande studie görs med datorspelet Empire: Total War. Denna hypotes grundar sig i att 

Ekströms spel liknar Empire: Total War i sin utformning och där ett av spelen också berör 

den europeiska kolonialismen. Linderoth och Ekströms studier bidrar med underlag för 

slutdiskussionen om de didaktiska och pedagogiska aspekterna av datorspel. 

Ylva Gulfstedt har i sitt examensarbete (2013) När nu möter då i Call of Duty: World at War 

& Europa Universalis III - Historiedidaktiska perspektiv på datorspel förenat de 

historiedidaktiska begreppen historiebruk och historiemedvetande med en analys av två 

datorspel. Gulfstedt har i huvudsak undersökt datorspelens roll i historiekulturen genom att 

granska spelens förmedlande egenskaper. Detta har gjorts med särskilt avseende på den 

interaktiva formen och spelens narrativ. Det ena spelet Gulfstedt granskar är Europa 

Universalis III som släpptes 2007 av det svenska spelföretaget Paradox Interactive. Detta spel 

är likt Empire: Total War i sin utformning där båda spelen bygger på vad Gulfstedt betecknar 

som scenarier som kan beskrivas vara ett fritt spelformat utan ett bestämt narrativ.
7
 Det ska 

dock poängteras att Empire: Total War har ett separat spelläge med narrativ som jag kommer 

återkomma till i metod och material kapitlet. 

Det som står i fokus för Gulfstedts studie är hur datorspelens narrativ och interaktiva form 

påverkar det historiska innehållet och hur det förmedlas till spelaren. Den teoretiska kontexten 

för studien bottnar i olika sätt att förstå och förmedla historia utifrån två olika historiesyner. 

Genetiskt och genealogiskt samt genom granskning av kausalitet och kontrafaktisk historia i 

spelen. Gulfstedt siktar i huvudsak in sig på att säga någonting om datorspelens plats och 

funktion inom historiekulturen och gör en tydlig koppling mellan populärkulturen, datorspel 

och historiemedvetande. Gulfstedt konstaterar dock att hon inte kan fastställa datorspelens 

potential till stimulering av spelarens historiemedvetande. Hon väljer att inte klassificera 

                                                           
7
 Gulfstedt 2013, s. 56. 
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spelens historiebruk men understryker att användandet av historia pekar mot både ett 

kommersiellt användande och ideologiskt. Dessa två bruk av historia möts i konstruktionen 

och balanseras utifrån konsumentens specifika behov. Hon belyser exempelvis att ett 

tillrättalagt historiskt narrativ kan vara mera tilltalande för konsumenten då de bekräftar en 

redan känd berättelse. Gulfstedt erbjuder en del intressanta infallsvinklar på datorspelens roll i 

historiekulturen som erbjuder ytterligare perspektiv på mina resultat. 

Fredrik Tuvesson har med sitt examensarbete granskat Steven Spielbergs spelfilm Schindlers 

list ur ett historiedidaktiskt perspektiv där han fokuserat på begreppen historiebruk och 

historiemedvetande. Tuvesson redogör för spelfilmens genomslagskraft som utsändare av 

historia och som en stark påverkan på ungdomars historiemedvetande. Det huvudsakliga 

syftet med Tuvessons studie är att använda historiedidaktiska teorier för att analysera 

spelfilmen Schindlers list, centralt för analysen är begreppen historiebruk och 

historiemedvetande. Gällande historiebruk så har Tuvesson valt att använda 

historiedidaktikern Klas-Göran Karlssons indelning av begreppet i olika kategorier. 

Uppdelningen av begreppet historiebruk görs på följande vis; ideologiskt, politiskt, 

vetenskapligt, kommersiellt samt existentiellt och moraliskt historiebruk. Tuvesson har sen 

aktivt letat efter uttryck för dessa kategorier i filmen som olika uttryck för historiebruk.  

Utöver att analysera filmen utifrån dessa två begrepp gör Tuvesson i slutet också en ansats till 

att koppla ihop filmanalysen med en historiedidaktisk diskussion. Målet med detta är att 

försöka få fram användningsområden för filmen inom historia undervisning. I resultaten lyfter 

Tuvesson fram att filmen framförallt är bra på att väcka frågor hos betraktaren då den är 

dramatiserande i sin skildring av nazisternas behandling av judarna. Tuvesson menar att även 

om filmen i sig inte är helt historiskt korrekt i sin skildring av Schindler och händelserna 

kring honom så fungerar filmen utmärkt som bränsle till vidare diskussion.
8
 Jag vill med hjälp 

av Tuvessons studie se om det går att urskilja likheter eller skillnader i hur en spelfilm kan 

påverka betraktarens historiemedvetande. Jag kommer lyfta frågan i min slutdiskussion. 

När det gäller forskning om historiedidaktiken och de centrala begreppen historiebruk och 

historiemedvetande så finns det en myriad av avhandlingar och forskningsrapporter på ämnet. 

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zanders bok (2004) Historia är nu - en introduktion till 

historiedidaktiken, Klas-Göran Karlssons bok (1999) Historia som vapen samt Peter 

Aronssons bok Historiebruk - att använda det förflutna står för mitt huvudsakliga urval. 

                                                           
8
 Tuvesson 2011, s. 31-32 
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Slutligen används Peter Thorps kategorisering av forskning om faktorer som kan aktivera och 

utveckla vårt historiemedvetande.  

Disposition 

Vad som inledningsvis kommer att behandlas är mina teoretiska utgångspunkter i ett 

teorikapitel. Begreppen historiebruk och historiemedvetande är omdiskuterade begrepp där 

särskilt historiemedvetande är svårdefinierat. Jag kan inte svara för någon fullständig 

redogörelse för begreppens ursprung och användningsområden utan nöjer mig med att 

fastställa hur jag kommer använda begreppen. 

I teorikapitlet presenteras också en teori om historiskt tänkande som medel till 

kunskapsutveckling. Teorin utgörs av de begrepp som historiedidaktikern Peter Seixas lyft 

fram som viktiga för utveckling av historiska kunskaper. Teorin om historiskt tänkande är 

stöd till besvarandet av min fråga som behandlar spelets möjligheter att utveckla spelarens 

kunskaper om det förflutna. Slutligen så presenteras en kategorisering av forskning om 

faktorer som kan aktivera och utveckla vårt historiemedvetande, den är gjord av 

historiedidaktikern Robert Thorp. Denna kategorisering är stöd i besvarandet av frågan som 

berör aktivering och utveckling av spelarens historiemedvetande. 

Efter teorikapitlet redogör jag för källmaterialet som i detta fall består av datorspelet Empire: 

Total War. Spelets bakgrund, funktioner och innehåll granskas och förmedlas i detta kapitel 

för att ge en inblick i källmaterialet samt min motivering bakom mitt val av spel och spelläge. 

Metod och avgränsningar vävs in i de två följande kapitel som behandlar teori och metod samt 

material och metod. Slutligen följer en analysdel som innefattar en analys av min 

genomspelning av Empire: Total War för att kartlägga det historiska innehållet och dess 

narrativ. Med stöd i denna analys besvaras sen frågorna som berör spelets historiebruk och 

förmåga att aktivera historiemedvetande och utveckla nya historiska kunskaper hos spelaren. 

Till sist följer en sammanfattning av resultaten och en slutdiskussion där resultat och 

forskningsläge diskuteras tillsammans. 

Teori och metod 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för uppsatsens teoretiska ramverk där begrepp 

förtydligas och definieras samt där min operationalisering av begreppen fastställs. Den 

teoretiska ansatsen innefattar definitioner av de historiedidaktiska begreppen historiebruk och 
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historiemedvetande. Dessa definitioner är formade med hjälp utav följande verk Peter 

Aronssons (2004) Historiebruk - att använda det förflutna, Klas-Göran Karlssons & Ulf 

Zanders (2004) Historien är nu - En introduktion till historiedidaktiken samt Klas-Göran 

Karlssons (1999) Historia som vapen. Dessa tre verk tillsammans med Robert Thorps 

kategorisering av forskning om historiemedvetande utgör grunden för min definition och 

operationalisering av begreppen historiemedvetande och historiebruk. 

För att kunna undersöka hur spelarens historiemedvetande aktiveras och utvecklas har jag valt 

att utgå ifrån historiedidaktikern Robert Thorps kategorisering av forskning som belyser olika 

faktorer som kan aktivera ett historiemedvetande. Jag har gjort ett urval från denna 

kategorisering och valt ut de faktorer jag ansett vara mest relevanta i analysen av hur ett 

datorspel kan aktivera en människas historiemedvetande. Detta urval presenteras i detta 

kapitel. 

För att kunna besvara min fråga om spelaren av Empire: Total War kan utveckla kunskaper 

om det förflutna har jag valt att utgå ifrån ytterligare en teoretisk utgångspunkt. Den 

kanadensiska historiedidaktikern Peter Seixas har i sitt projekt historical thinking organiserat 

begrepp som kretsar kring hur vi kan tänka kring historia för att lära oss mer av den. Syfte och 

motivering bakom projektet grundar sig i att skolan bör förmedla förmågan till historiskt 

tänkande då det är genom tänkande som faktakunskaper kan komma till användning. Seixas 

ser dessa begrepp som centrala för förmågan till historiskt tänkande. Jag kommer att utgå 

ifrån Seixas begrepp när jag besvarar frågan om det går att lära sig något om det förflutna 

genom spelet. Jag har även här gjort ett urval från dessa begrepp och valt ut de jag funnit mest 

relevanta för analysen. Jag kommer att redogöra för urvalet i detta kapitel. 

Historiedidaktik 

Historiedidaktiken kan enligt Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander beskrivas som studier med 

vetenskaplig förankring av människors möte med historien. Vidare beskriver författarna att 

historiedidaktiker kan sägas intressera sig för den historia som förmedlas och utifrån vilket 

syfte det görs och för vem. Det vill säga att det inom historiedidaktikernas forskningsområde 

blir intressant att granska aktörer som är både avsändare, förmedlare och mottagare av 

historia.
9
 Vi kan utifrån detta säga att historiedidaktikerns arbete i stort handlar om att granska 
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historiekulturen då det är här som människor blir aktörer i form utav avsändare, förmedlare 

och mottagare. Såhär beskriver författarna det historiska innehållet inom historiekulturen: 

(---)ordvalet ovan antyder ytterligare en väsentlig aspekt av det historiedidaktiska perspektivet: att den 

historia som står i historiekulturens centrum ska betraktas som en kulturprodukt eller en artefakt, 

konstruerad, uppfattad och använd av individer, grupper, samhällen och stater för att svara mot vissa 

specifika behov och för att tillfredställa vissa specifika intressen.
10

 

Utifrån detta kan man säga att ordet syfte faller väl på plats i en granskning av 

historiekulturens produkter då detta ofta återspeglas i materialets utformning. Vi kan med stöd 

i det Karlsson och Zander säger konstatera att min studie är av historiedidaktisk art. Jag 

granskar en historiekulturell artefakt i form av ett datorspel som är konstruerat utifrån 

specifika behov och som uppfattas och används av individer och grupper. För studien innebär 

den historiedidaktiska undersökningen granskandet av motiv och syfte bakom artefakten samt 

dess potential till att aktivera användarens historiemedvetande.   

Peter Seixas begrepp om historiskt tänkande 

Den kanadensiska historiedidaktikern Peter Seixas har med sitt historical thinking projekt 

tagit fram ett ramverk för ämnet historia som elever och lärare bör utgå ifrån när de arbetar 

med historia. Detta ramverk består utav sex olika begrepp som kretsar kring historiskt 

tänkande. Dessa begrepp kan enligt den norske historiedidaktikern Erik Lund beskrivas som 

nyckelbegrepp och är centrala för förmågan att resonera och reflektera över vårt förflutna. 

Begreppen går att specificera ytterligare med den engelska terminologin second-order 

(nyckelbegrepp) och first-order (innehållsbegrepp) concepts (begrepp). Till skillnad från first-

order begrepp som berör det historiska innehållet så berör second-order begrepp historiskt 

tänkande. Lund menar att vi i det historiska innehållet möter de substantiella som kan 

beskrivas med hjälp av first-order begreppen som exempelvis nation, protestant, slav, 

frihandel, revolution och så vidare. Till skillnad från den här typen av begrepp så är 

nyckelbegrepp eller second-order begrepp alltid med men kan endast komma till liv genom 

det faktaorienterade innehållet. De nyckelbegrepp som Seixas lyft fram innefattar alltså vår 

förmåga att tänka och resonera kring det historiska innehållet.
11

 

Jag kommer nu att redogöra för de begrepp jag valt att använda mig utav i besvarandet på min 

fråga om spelarens kunskaper om det förflutna kan utvecklas genom spelet. Det begrepp som 

jag valt bort är "Primärkällor som bevis" då detta skulle innefatta en kartläggning av 
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datorspelets källkritik och bruk av källor. I mån om tid och plats har jag därför valt att inte 

använda detta begrepp. En fullständig redogörelse för samtliga begrepp finns på projektets 

hemsida.
12

 Jag kommer nu redogöra för hur de fem begreppen relaterar till historiskt 

tänkande. 

1. Historisk betydelse 

Att avgöra om någonting har varit historiskt betydelsefullt är avgörande för vår förmåga att 

placera en historisk företeelse i ett meningsskapande sammanhang. Seixas poängterar att det 

finns för mycket historia för att någon skall kunna komma ihåg alltihop, därför blir det viktigt 

att understryka historisk betydelse i det som granskas och läggs på minnet. Vad som bestäms 

ha historisk betydelse avgörs i regel av det perspektiv som betraktaren intar. Därför går det till 

exempel inte att enbart mäta historisk betydelse utifrån den historiska händelsens storlek och 

omfattning. Andra världskriget kan beskrivas som en omvälvande händelse av stor historisk 

betydelse men kanske inte för en historiker som vill kartlägga industriarbetarnas liv och 

tillvaro i England i början av 1900-talet. Betydelsen avgörs utifrån betraktarens syfte och 

perspektiv.
13

  

2. Identifiera kontinuitet och förändring 

En vanlig feltolkning som eleven gör i sitt möte med historia är att se en lista av historiska 

händelser på en tidslinje. Det är inte alltför ovanligt att historielärare får höra elever säga, 

”men ingenting hände ju under den här perioden?”. Seixas menar att en viktig aspekt av att 

förstå historia bottnar i att kunna urskilja kontinuitet och förändring. Seixas understryker att 

en nyckel till att kunna urskilja kontinuitet och förändring är att söka efter det där det sunda 

förnuftet påstår att det inte finns. Genom att jämföra olika tidpunkter i vår historia kan vi 

enligt Seixas urskilja förändring eller kontinuitet. Försämring eller förbättring över tid är 

tecken på förändring och ett relativt stillastående mönster är tecken på kontinuitet.
14

 

3. Analysera orsak och konsekvens 

Orsak och konsekvens kan sägas vara något av det mest grundläggande i de frågor vi ställer 

till vårt förflutna. Hur och varför hände det? Vilka handlingar eller omständigheter ledde fram 

till dessa konsekvenser? Dessa frågor startar enligt Seixas vårt sökande efter orsaker. Seixas 
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understryker att det sällan går att urskilja en ensam orsak bakom en konsekvens och 

poängterar att det oftast är en kombination av lång och kortverkande orsaker. Detta skulle 

exempelvis kunna vara en djupt rotad ideologi som en långverkande orsak medan 

omständigheter och handlingar kring den tidpunkt konsekvenserna träder i kraft står för 

kortverkande orsaker. 
15

  

4. Ta historiska perspektiv 

När det gäller historiska perspektiv så lyfter Seixas i huvudsak fram förståelsen av sociala, 

kulturella, intellektuella och känslomässiga miljöer som människor från en historisk tid delade 

och upplevde med varandra. För att förstå handlingar och företeelser i vårt förflutna måste vi 

utgå från de förutsättningar som rådde under den tid vi undersöker. Seixas understryker att det 

krävs förståelse för de stora skillnader som finns mellan vårt förflutna och vår samtid för att 

inta ett historiskt perspektiv.
16

 

5. Förstå etiska dimensioner av historia 

Seixas poängterar att det dels handlar om att göra en etisk bedömning av en historisk händelse 

utifrån våra egna etiska värderingar. Ett tydligt exempel är betraktandet av nazisternas 

dehumanisering av judar på 30 och 40-talet som etisk förkastlig. Vi utgår då från våra egna 

etiska värderingar om mänskliga rättigheter och rätten till ett värdigt liv. Samtidigt är det 

enligt Seixas inte alltid så enkelt att göra en etisk bedömning och fastställa någonting utifrån 

vårt moderna jag. Det handlar återigen om att inta ett historiskt perspektiv och ha förståelse 

för de rådande etiska värderingarna som fanns i den tid och det rum som undersöks. Seixas 

menar därför att historiker i regel är försiktiga med att ge alltför kraftiga etiska omdömen till 

historiska aktörer. Seixas menar också att det är av vår historia som vi lär oss och utvecklas, 

det är därför viktigt att granska och diskutera etiska dimensioner av vårt förflutna.
17

 

Jag kommer att utgå ifrån dessa begrepp när jag analyserar spelets innehåll och narrativ för att 

undersöka vad spelaren kan lära sig om det förflutna genom spelet. Det kan exempelvis se ut 

på följande vis: i Empire: Total War får spelaren med hjälp av spelets narrativ veta vad som är 

historiskt betydelsefullt för den historiska berättelsen. Ett annat exempel kan vara följande: i 

Empire: Total War får spelaren ingen hjälp med att urskilja orsak och konsekvens bakom 

händelseförloppet i spelets berättelse, spelaren kan dock om den gör ett aktivt val reda ut detta 
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genom att reflektera över händelseförloppet. Jag kommer alltså gå igenom spelets historiska 

innehåll och narrativ med hjälp av varje begrepp jag valt för att fastställa vad spelaren kan 

lära sig av det historiska innehållet. Det som blir viktigt att fastställa är hur mycket som 

kräver att spelaren gör ett aktivt val till reflektion i den riktning som begreppet pekar. Detta 

innebär exempelvis att fastställa om spelets narrativ förklarar vad som är historiskt 

betydelsefullt för händelseutvecklingen eller om spelaren själv måste aktivera sig och 

reflektera över händelseförloppet för att avgöra detta. 

Historiemedvetande 

I min studie vill jag fastställa om datorspelet Empire: Total War påverkar spelarens 

historiemedvetande och i så fall hur detta sker. För att möjliggöra detta måste jag utgå ifrån en 

definition av begreppet historiemedvetande och klargöra hur jag ämnar använda begreppet i 

analysen av spelet. Historiemedvetande är ett omdiskuterat begrepp och det går att säga 

väldigt mycket om dess roll i människans sätt att tänka och orientera sig. I min studie kommer 

jag att legitimera mitt användande av begreppet genom att redogöra för min teoretiska 

utgångspunkt. Men det ska förtydligas att begreppet historiemedvetande kan användas på 

många olika vis och studiens syfte utgör i regel hur begreppet kommer till användning och 

definieras.
18

 

Begreppet historiemedvetande introducerades 1979 av den tyske historiedidaktikern Karl-

Ernst Jeismann och var tänkt att förklara samspelet mellan en människas uppfattning av det 

förflutna, samtid och hennes perspektiv på framtiden. Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander 

beskriver historiemedvetande som en orienteringsprocess där människan med hjälp av det 

förflutna orienterar sig i samtiden och med vilka förväntningar hon blickar framåt.
19

 

Författarna menar också att en människa inte kan fungera i ett samhälle utan ett 

historiemedvetande som i stora drag består av tyst kunskap, en kunskap som människan ofta 

oreflekterat förhåller sig till. Historiemedvetandet utgör en stor del av vårt identitetsskapande 

och genomsyrar vårt sätt att tänka och hur vi väljer att se på samhället vi lever i och vad som 

förväntas ske i framtiden. 

Historiemedvetande manifesteras också genom historiebruk, denna manifestation utgörs av 

det urval av historiekulturen som sen iscensätts i ett historiebruk. För mitt studieobjekt 

Empire: Total War betyder detta att spelets historiska innehåll och bruk av historia är en 
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manifestation av ett historiemedvetande.
20

 Spelets historiemedvetande kan i sin tur påverka 

spelarens historiemedvetande genom sin förmedling av det historiska innehållet. Man kan 

säga att ett historiemedvetande kan verka tyst inom oss som en orienteringsprocess men också 

förmedlas till omvärlden genom vårt användande av historia. Konsumenten av en 

historiekulturell artefakt kan exempelvis få sitt historiemedvetande bekräftat eller ifrågasatt av 

artefaktens historiska innehåll och förmedling av detta innehåll.  

För min studie blir det av särskild vikt att granska hur historiemedvetandet hos spelaren av 

Empire: Total War aktiveras. Historiedidaktikern Robert Thorp har gjort en kategorisering av 

olika faktorer som enligt historiedidaktisk forskning kan sägas aktivera en människas 

historiemedvetande. Jag kommer att i min analys av Empire: Total War utgå ifrån några av 

hans kategorier i mitt fastställande av hur spelarens historiemedvetande aktiveras och 

utvecklas genom spelet. De kategorier jag valt bort är omvälvande händelser och genetisk-

genealogiska samband som aktiverande faktorer för historiemedvetande. Min motivering till 

detta är framförallt på grund av uppsatsens omfattning och de begränsningar i tid och 

utrymme som reglerar uppsatsens omfång. Jag påstår därmed inte att dessa kategorier saknar 

relevans för studien. Jag kommer nu att redogöra för mina valda kategorier och hur de 

förhåller sig till aktivering av vårt historiemedvetande. 

1. Berättelsen 

Thorp förklarar att det är genom människans berättelser som historiemedvetande aktiveras då 

det kräver att historiska kunskaper sorteras och organiseras för att dessa berättelser ska bära 

mening. Våra uttryck som människor är starkt knutna till våra erfarenheter och förväntningar.   

Det är genom berättelsen som ett historiemedvetande aktiveras. När människor skapar 

berättelser om sig själva eller om historien tvingas de att använda sitt historiemedvetande för 

att sortera den historiska kunskapen och för att kunna uttrycka sig meningsfullt. Genom att 

skapa erfarenhetskontexter och förväntningar i narrativ form aktiveras ett historiemedvetande 

hos människor. Thorp menar att om berättelsen är det sätt som ett historiemedvetande kan 

aktiveras på så är det också det sätt som det kan utvecklas på.
21

 För den här studien så kan 

spelets narrativ översättas till berättelsen och förmedlingen av det historiska innehållet. Det 

vill säga hur spelet berättar den historiska berättelsen och därmed också förmedlar det 

historiska innehållet och den kontext innehållet är knutet till. 
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2. Mötet mellan den ”lilla” och ”stora” historien 

Detta innebär enligt Thorp att människan på ett personligt plan knyter an till den historia hon 

möter för att utveckla och aktivera sitt historiemedvetande. Detta innebär att människans 

”lilla” historia som är hennes egen relaterar till den ”stora” historien hon möter. Thorp 

understryker att en människas förkunskaper om historia till stor del präglar hur hon upplever 

eller förstår historia hon konfronteras med. I mötet med det historiska innehållet i datorspelet 

Empire: Total War skulle den ”lilla” historien innebära spelarens egna erfarenheter och 

kunskaper om den historiska tid som spelet illustrerar samt hur den "stora" historien relaterar 

till spelarens förflutna.
22

 

3. Normativa värden. 

Mötet med olika moraliska och etiska värderingar ingår i mötet med historien och utgör en 

viktig del i tolkningen av historia. Thorp understryker att all historieundervisningen som vill 

engagera elever och utveckla deras historiemedvetande bör utgå ifrån normativa värden. 

Dessa studeras och analyseras sedan ur ett historiskt perspektiv. Detta kan exempelvis 

innebära att ta ställning till frågan om genus eller individens frihet i ett samhälle. Genom att 

analysera och granska olika moraliska och etiska värden så tvingas människan att aktivera och 

utveckla sitt historiemedvetande. För min studie skulle detta innebära hur spelaren av Empire: 

Total War påverkas av de moraliska och etiska värderingar som spelets historiska innehåll 

förmedlar.
23

 

4. Historiskt tänkande 

Detta begrepp går naturligtvis att härleda till Peter Seixas begrepp om historiskt tänkande och 

kan sägas utgöra en central punkt i vår utveckling av historiska kunskaper. Genom att 

reflektera över olika aspekter av historiska företeelser kan vi utöka vår förståelse för det 

förflutna. Det som Thorp belyser är att vårt historiemedvetande aktiveras och utvecklas 

genom historiskt tänkande. Begreppet historiskt tänkande är omfattande och diskuteras inte 

enbart i relation till forskning om historiemedvetande utan också hur det relaterar till 

individens historiska förståelse. För studien så sätts begreppet både i relation till spelarens 

möjligheter till kunskapsutveckling genom spelet och till spelets möjligheter att aktivera 

spelarens historiemedvetande. Exempelvis om det framgår att spelet med hjälp av sitt narrativ 
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och historiska innehåll stimulerar historiskt tänkande och då också aktiverar spelarens 

historiemedvetande.
24

 

Jag vill med hjälp av den kategorisering jag nu redogjort för undersöka om spelaren aktiverar 

sitt historiemedvetande genom att spela Empire: Total War. Vad som blir viktigt att fastställa 

är hur mycket av denna aktivering som hänger samman med spelets egen förmåga att 

stimulera spelarens historiemedvetande. Och i vilken utsträckning aktiveringen beror på den 

utsträckning som spelaren själv väljer att tänka och reflektera kring det historiska innehållet. 

 

Historiebruk 

Peter Aronsson beskriver historiebruk som processer där ett urval av historiekulturen 

aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter. I ett 

datorspel skulle detta innebära det urval som formar spelets interaktiva spelvärld och spelets 

narrativ. Historiebruk är nära besläktat med historiemedvetande och man kan säga att ett 

historiebruk är ett uttryck för ett historiemedvetande men behöver nödvändigtvis inte svara 

för historiemedvetandet hos skaparen av materialet.
25

 Detta blir särskilt tydligt i det 

kommersiella historiebruket där det historiska innehållet ska leva upp till allmänhetens 

förväntningar och populära uppfattningar om historia. Detta innebär paradoxalt nog att om 

allmänheten ska betrakta ett historiskt material som trovärdigt så måste deras förväntningar 

också mötas, även om dessa inte stämmer överens med den vetenskapliga verkligheten.
26

 

Från att ha varit ett forskarperspektiv så har nu begreppet historiebruk arbetat sig in i 

skolverksamheten och undervisningen om historia på både grundskola och gymnasial nivå. 

Precis som den traditionella källkritiken så ska begreppet historiebruk utgöra en utgångspunkt 

för undervisningen i ämnet historia. Aronsson menar att i dagens klassrum så möts den 

klassiska historieundervisningen av betydligt fler influenser från populärkulturen genom 

elevernas egna erfarenheter. Spelfilmer, datorspel, böcker och internet utgör en betydande del 

av elevernas vardagliga historiska referenser och detta bör man som historielärare försöka 
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möta upp i viss mån. Det kan enligt Aronsson innebära en nyttig diskussion mellan lärare och 

elever om just historiebruk där den akademiska kunskapen möter populärkulturen.
27

  

Av relevans för studien är också fastställandet av historiebruket i datorspelet Empire: Total 

War. Om spelaren kan utveckla historiska kunskaper genom spelet måste jag också fastställa 

hur detta sker och då blir det relevant att kartlägga det historiska innehållet och hur det 

förmedlas till spelaren. Utifrån mina observationer som görs när jag spelar igenom Empire: 

Total War så kan jag kartlägga spelets historiska innehåll och narrativ. För att klassificera 

spelets historiebruk så måste jag också undersöka motiv och syfte bakom spelet som 

kommersiell produkt. Detta görs i stor utsträckning med hjälp av en intervju som gjorts med 

spelutvecklarna på Creative Assembly där de pratar om spelets innehåll och hur det historiska 

urvalet motiverats. Genom mina observationer och denna intervju hoppas jag kunna kartlägga 

spelets historiebruk, historiska innehåll och narrativ. 

Material, bakgrund och metod 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för mitt källmaterial som består av datorspelet 

Empire: Total War. Jag kommer att översiktligt redogöra för hur spelet fungerar för att ge en 

uppfattning om vad för typ av spel jag analyserat. Jag kommer också att redogöra för mitt val 

av spelläge då det finns en betydelsefull skillnad i de två spellägen som spelaren kan välja i 

spelet. 

Empire: Total War släpptes globalt 2009 och är utvecklat av det brittiska spelföretaget 

Creative Assembly. Det är ett av flera spel med historiskt innehåll i spelserien Total War.
28

 

Spelet inleds i början på 1700-talet med fokus på den europeiska kolonialismen och du kan 

som spelare välja mellan elva historiska stater att spela som. Förutsättningarna för varje stat 

varierar utifrån naturtillgångar, landyta och antal regioner samt förbestämda diplomatiska 

relationer. Spelet är turbaserat vilket innebär att du som spelare får ta den tid du behöver till 

att genomföra dina handlingar. Målet med spelet är att konstruera ett nytt globalt imperium 

utifrån den stat du väljer att spela. Spelet kan beskrivas som ett öppet och fritt spel där målet 

för spelaren är att skapa sin egen historia utifrån den stat som väljs. 
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Att spelet är turordningsbaserat innebär i de flesta fall att realtidsaspekten i spelet är borttagen 

eller reducerad. Det är av främst två anledningar som jag valt den här typen av spel och den 

första har att göra med just realtidsaspekten som ofta finns med i exempelvis actionspel. 

Realtid försvårar möjligheten till löpande reflektion under spelets gång eftersom du hela tiden 

måste agera och ta snabba beslut. Därför anser jag att ett turordningsbaserat spel av den 

anledningen är enklare att analysera. Det andra är att fokus i actionorienterade datorspel 

tenderar att ligga på just action och hur du som spelare ska få en häftig upplevelse när du 

spelar. En eventuell historisk kontext kan därför hamna i skymundan. Det är också för studien 

viktigt att datorspelets historiska innehåll är av hög kvalité och att det finns en tydlig strävan 

efter historisk autenticitet. Detta uppfyller Empire: Total War i relativt hög grad då historisk 

realism är ett av spelseriens signum men jag kan naturligtvis inte bortse ifrån att spelet är en 

kommersiell underhållningsprodukt som balanserar sitt innehåll därefter. 

Hur fungerar Empire: Total War? 

Det som karaktäriserar Total War serien är att spelen utspelar sig i två olika spelformat eller 

gränssnitt som är förenade genom spelarens handlingar. Man skulle kunna beskriva de olika 

formaten som ett makro och ett mikro gränssnitt. Makrogränssnittet består utav vad man inom 

strategispel brukar benämna som kampanjkartan och är i detta fall utformad som en autentisk 

historisk världskarta. Jag kommer fortsättningsvis att beteckna makrogränssnittet som 

kampanjkartan. På kampanjkartan finns de tillgängliga historiska staterna placerade med 

tillhörande gränsdragningar som återspeglar hur det såg ut på 1700-talet. Du väljer som 

spelare en av dessa stater att spela som. 
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Kampanjkartan (makrogränssnitt) 

Det är på kampanjkartan som spelaren i huvudsak spelar spelet och för handlingen framåt 

genom sina handlingar. Det är också här som spelarens handlingar får sina konsekvenser. 

Målet med spelet är att expandera sin nation så mycket som möjligt under en specifik 

tidsperiod. Spelet är turordningsbaserat och varje tur som spelaren använder representerar 1 år 

på den historiska tidslinjen. Exempelvis kan ett parti Empire: Total War utspela sig mellan år 

1775 till och med år 1825, detta innebär för spelaren att hon har 50 turer på sig att vinna. 

Spelaren vinner spelet när den klarat av vinstvillkoren som i spelets standardläge innebär att 

hålla ett visst antal regioner vid en och samma tidpunkt. Det finns begränsningar i vad man 

som spelare kan åstadkomma på en tur. Spelpjäserna har ett visst antal rörelsepoäng som fylls 

på efter spelaren lämnat över turen till motståndarna, produktion av olika slag tar ett visst 

antal turer att bli klart och så vidare. Detta innebär att spelet bara kan fortsätta när spelaren 

väljer att avsluta sin tur och lämna över den till motståndarna. 

På kampanjkartan agerar spelaren med hjälp av spelpjäser som illustrerar olika saker. 

Exempelvis är en biskop på kampanjkartan en symbol för nationens religion medans en 

soldatpjäs symboliserar en militär styrka. Spelpjäserna har olika funktioner för spelaren, 

biskopar kan exempelvis skickas till andra nationers städer för att konvertera populationen till 

din egen religion. Om nationerna delar samma religion bidrar detta till ett varmare klimat i 
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spelet mellan dessa två nationer. Andra spelpjäser i spelet inkluderar vetenskapsmän, 

gentlemän, spioner och fartyg. 

På kampanjkartan sköter spelaren hanteringen av rikets ekonomi som innebär att spelaren 

måste se över produktion, handel, skatter, forskning och diplomati. En god ekonomi är 

grundförutsättningen för att spelaren skall kunna producera mer militära medel för sin ökande 

expandering. Ekonomin i spelet kretsar kring handel, produktion och effektiviseringar som 

skaffas genom forskning. Exempelvis kan man forska fram spinnmaskinen Spinning Jenny 

som effektiviserar textilindustrin och gör också att spelaren avancerar inom forskningsträdet 

som berör textilindustrin. I spelets forskningsfunktion finns även effektiviseringar för 

jordbruk, metallindustri, militärteknologi, sociala reformer och historiska filosofier med mera. 

Handel genomförs genom diplomatifunktionen där handelsavtal och allianser kan etableras 

med omkringliggande nationer. Det går också att konstruera handelsfartyg i form utav 

ostindiefarare som kan skickas till andra kontinenter för import och export av varor. 

Trots relativt rigorösa funktioner för handel, politik och forskning så är spelets huvudsakliga 

fokus krig. Spelen i Total War serien är kända för sina illustrationer av storskaliga slag mellan 

tusentals animerade soldater som drabbar samman i olika historiska epoker. Krig är 

oundvikligt i spelet och någonting spelaren måste ta sig an i sin jakt på expandering. De 

storskaliga slagen utspelas i spelets mikrogränssnitt som jag fortsättningsvis kommer 

beteckna som krigssimulatorn. Detta gränssnitt aktiveras när spelaren hamnar i strid med en 

fiendestyrka på kampanjkartan och spelet erbjuder därefter möjligheten att ta sig an striden i 

krigssimulatorn. 
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Krigssimulatorn (mikrogränssnitt)  

Det här gränssnittet är en stor del av dragkraften till spelserien och slagen är tänkt att uppta en 

stor portion av den tid spelaren ägnar åt spelet. Det går dock att bortse från detta gränssnitt om 

man så önskar, när ett slag initieras går det att be datorn avgöra slaget automatiskt. Denna 

process är omedelbar och resultatet baseras bland annat på de inblandade truppernas attribut 

och hur många soldater varje sida förfogar över. Detta betyder att man som spelare kan spela 

Empire: Total War helt och hållet på kampanjkartan. 

Begrepp (mina) 

 Kampanj, ordet har i denna kontext samma innebörd som speläventyr eller liknande. 

 Kampanjkarta (makrogränssnitt, det huvudsakliga gränssnittet som spelaren använder) 

 Krigssimulatorn (mikrogränssnitt, aktiveras när spelaren hamnar i strid, kan väljas 

bort) 
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Mitt val av spelläge, Road to Independence. 

I Empire: Total War så utgörs det huvudsakliga spelläget av den fria kampanjen. Här finns 

inget narrativ utan spelaren får helt själv bestämma vad den vill göra utifrån en utgångspunkt 

som utgörs av den nation spelaren valt. Det andra spelläget kallas för Road to Independence 

och är det spelläge jag valt. Min analys av Empire: Total War kommer därmed att baseras på 

spelläget Road to Independence. Jag kan därför inte redogöra för hur spelets huvudsakliga 

spelläge kan aktivera och påverka spelarens historiemedvetande eller spelarens 

historiekunskaper. Jag kommer nu beskriva spelläget samt motivera varför jag valt spelläget.  

Road to Independence beskrivs av utvecklarna på Creative Assembly som en historiedriven 

och målbaserad kampanj där spelaren tar sig an berättelsen om bildandet av USA på 1700-

talet.
29

 Detta spelläge skiljer sig markant ifrån det huvudsakliga spelläget i Empire: Total 

War. Road to Independence är indelad i fyra kapitel där de tre första berättar historien och det 

fjärde låter dig pröva den nya nationens vingar i det fria spelläget. Då det fjärde och sista 

kapitlet i kampanjen saknar narrativ och utgår ifrån det fria spelläget så kommer jag fokusera 

på de tre första kapitlen. 

Spelläget Road to Independence är tänkt att fungera som en handledning genom Empire: 

Total War som låter spelaren bekanta sig med spelets funktioner i en lugnare takt. Spelläget 

följer USA:s historia från tidig kolonisering av Nordamerika fram till 

självständighetsförklaringen 1776 och den nya nationens fortsatta expandering in på 1800-

talet. Kampanjens inledande tre kapitel behandlar en bit historia som genom ett narrativ 

kopplas ihop med bildandet av USA. 

Analys 

Inledningsvis vill jag i detta kapitel presentera mina observationer som jag gjort under min 

genomspelning av Road to Independence. Utifrån dessa observationer vill jag kartlägga det 

historiska innehållet och spellägets narrativ som sedan kan fungera som stöd när jag besvarar 

mina frågeställningar. Det första steget i analysen är en redogörelse för min genomspelning av 

Road to Independence där jag kartlägger det historiska innehållet och spelets narrativ. Det 

andra steget i analysen omfattar besvarandet av mina frågeställningar. Detta görs med stöd av 

mina observationer, mina teoretiska utgångspunkter och definitioner som diskuterades i 

teorikapitlet. Frågorna besvaras var för sig och kommer inte att integreras med varandra i 
                                                           
29

 Breckon 2008. 



24 
 

detta kapitel. Istället kommer jag ta de mest intressanta resultaten från analysen och diskutera 

dessa i min slutdiskussion med hjälp av forskningsläget. 

Genomspelning av Road to Independence 

Jag kommer nu med hjälp av mina observationer från min genomspelning av Road to 

Independence att redogöra för det historiska innehållet i varje kapitel samt beskriva hur 

narrativet drivs framåt. Jag kommer dock inte att inkludera en fullständig redogörelse för min 

genomspelning då detta skulle uppta alltför stor plats. Jag kommer att med hjälp av utdrag 

från mina observationer belysa det centrala i varje kapitel.  

 

Kapitel 1 – The Jamestown Colony 

Det inledande kapitlet I kampanjen inleds på 1600-talet och är tänkt att skildra etableringen av 

den tidiga kolonin Jamestown i Virginia. Spelaren får i detta kapitel förfoga över den lilla 

kolonistaden Jamestown samt en liten trupp nybyggare. Spelplanen är I detta kapitel 

förhållandevis liten och består av endast tre regioner i form utav Virginia, Maryland och 

Pennsylvania. En liten faktaruta beskriver spelarens utgångspunkt och uppdrag när kapitlet 

markeras i menyn på följande vis:  

In April 1607, three Virginia Company ships sailed into Chesapeake Bay under the command of Captain 

Christopher Newport. They made landfall on the southernmost Peninsula in the bay, naming it Cape Henry in 

honor of the Prince of Wales. Life for the early settlers was far from easy, even though they ruled themselves. 

Newport returned to England for supplies, leaving Captain John Smith, an acquitted mutineer, in charge. 

With limited food supplies, the constant presence of disease, and the danger of attack by the native tribes, 

many of the settlers perished within a few months of reaching the New World. 

If this new community is to flourish they will need food, in the shape of farms and fisheries. A cash crop like 

tobacco will prove the financial viability of the colony to those back home in England and much needed 

income for the settlers. Complacency, however, is dangerous. The native tribes remain a threat...
30

 

Genomspelning 

Det första kapitlet inleds med en filmsekvens som skildrar George Washington när han 

reflekterar över det förflutna. Datumet i filmsekvensen är 1775 den 17:e juni och de inledande 

bilderna visar en illustration av slaget vid Bunker Hill under belägringen av Boston. 

Washington förklarar att vårt krig mot den brittiska överheten börjar idag och att kampen 

gäller frihet och självständighet. Washington reflekterar fortsättningsvis över sina förfäder 

som kom till Nordamerika i början på 1600-talet och att han känner en stor förtröstan till 
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deras kamp för de tidiga kolonierna. Bilderna som visas i samband med detta skildrar de 

första skeppen som anländer i Virginia. Nybyggarnas första försiktiga steg på den okända 

kontinenten skildras och likaså bilder av indianer som spejar på de nyanlända skeppen. 

Washington poängterar slutligen att han bara spelar en liten roll i en betydligt större historia. 

Bilderna som visas i samband med detta skildrar en grupp anstormande indianer och 

nybyggare beväpnade med musköter som höjer sina gevär.
31

 

När filmen slutar startar spelet i krigssimulatorn och skildrar ett slag mellan indianer och 

nybyggare. Jag får ta kontroll över nybyggarna som består av ett hundratal muskötbeväpnade 

män. När slaget är över visas ytterligare en filmsekvens som skildrar George Washington när 

han reflekterar över tiden som varit. Han redogör för nybyggarnas kamp för överlevnad i den 

tidiga kolonin Jamestown. Bilder av nybyggare som begraver sina döda varvas med 

Washingtons reflekterande över förlusterna och betecknar dem som modiga män, fäder, 

bröder och söner. Washington fortsätter att prata om frihet och att de modiga männen skapade 

en framtid i ett ogästvänligt och villt land genom att tämja det och göra det till sitt eget. 

Slutligen visas bilder av indianer som spejar på Jamestown, Washington reflekterar över att 

det ogästvänliga landet inte var den enda faran för nybyggarna. Indianerna beskrivs av 

Washington som en ständig plåga. Washington avslutar med att poängtera att fred mellan 

nybyggarna och indianerna endast kunde uppnås när tydliga gränser etablerats.
32

   

När den andra filmsekvensen slutar påbörjas spelet på kampanjkartan och det visar sig att det 

slag jag utkämpade mot indianerna tidigare inte haft någon betydelse för min progression i 

kapitlet. Tanken är, förmodar jag, att med hjälp av filmsekvenserna och slaget sätta tonen för 

kapitlets innehåll. Att det handlar om en kamp mellan nybyggarna och de närliggande 

indianerna. 

Konstruktionen av ett jordbruk och fiskeri samt erövringen av två närliggande indianbyar 

sammanfattar det första kapitlet i kampanjen Road to Independence. Jag får en notis om att 

Jamestown kolonin har bestått tack vare mina insatser och att kolonin inte längre är beroende 

av hemlandet utan kan börja försörja sig själv. Jag blir dock varnad om att ryktet om den nya 

världen nått andra nationer som nu satt sikte på kontinenten i hopp om att etablera sina egna 

kolonier. Spelet informerar mig också om att kapitel två är upplåst och att kampanjen 

fortsätter i nästa kapitel. 
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Det historiska innehållet i det inledande kapitlet kretsar kring etableringen av den brittiska 

kolonin Jamestown i början på 1600-talet. Av naturliga skäl så går inte kapitlets spelmässiga 

innehåll, det vill säga det innehåll som spelaren kan interagera med härledas till bildandet av 

USA på egen hand. Kopplingen mellan etableringen av Jamestown och bildandet av USA 

görs med hjälp av spellägets narrativ i form utav filmsekvenser. Aktörerna i kapitlet utgörs av 

indianer och nybyggare, spelaren agerar som nybyggarna. Etablering av resursproduktion och 

erövring av närliggande indianbyar utgör kapitlets huvudsakliga spelinnehåll. 

Kapitel 2 – The French and Indian War 

Kapitel två inleds på 1700-talet och skildrar de konflikter som ägde rum under det sjuåriga 

kriget mellan Storbritannien och Frankrike på Nordamerikansk mark. Under krigets gång slöt 

båda sidor allianser med de omkringliggande indianstammarna. Spelplanen i detta kapitel är 

betydligt större än i föregående kapitel och spelaren förfogar nu över Storbritanniens trupper 

och etablerade kolonier i Nordamerika. Kapitel två introducerar fler av spelets funktioner och 

är betydligt mer komplicerat att ta sig an än kapitel ett. En regeringspanel och en 

diplomatipanel har introducerats som erbjuder spelaren större möjligheter att kontrollera sin 

nation. Spelkartan sträcker sig nu längs stora delar av Nordamerikas östkust och innefattar 

bland annat regionerna Maine, New England, New York, Québec, Montréal, Pennsylvania, 

Maryland, Virginia och många fler. Utgångspunkten för kapitlet beskrivs på följande vis: 

The French and Indian Wars began as the result of British and French rivalries in North America, and 

were part of a larger, global-spanning conflict between the two nations. In 1754 both countries wanted 

control of the Ohio Valley, an uncharted but potentially valuable area. Each built a chain of forts into the 

valley to stake their claims, and conflict was inevitable, as struggles between native tribes were used to 

foment further trouble. 

The war was a tough experience for the British. Both sides quickly realized that alliances with local tribes 

would be an asset. The French were better at using North American terrain to their advantage, and early 

clashes saw heavy British losses. However, it was during this conflict that a young officer called George 

Washington began his military career. 

To secure America, the British must remove the French threat. Take control of the Ohio Valley. Fort 

Niagara must be in British hands if an attack on the southern fort of Louisburg is to succeed, and allow a 

campaign northwards to Quebec and Montréal.
33

 

Genomspelning 

Med föregående kapitel i ryggen fortsätter nu historien och kampanjen med de första 

konfrontationerna mellan Frankrike och Storbritannien på nordamerikansk mark. Kapitlet 

inleds med en filmsekvens lik den vi såg i föregående kapitel. Denna gång konstaterar George 
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Washington att konflikter mellan ursprungsbefolkningen och nybyggarna avtog med tiden och 

att fokus nu ligger på rivaliteten mellan kolonialmakterna och kampen om landområden.
34

 Jag 

som spelare förfogar över Storbritanniens trupper och regioner på den Nordamerikanska 

kontinenten. Jag inleder kapitlet i Virginia precis som i föregående kapitel men denna gång i 

mitten på 1700-talet. Jamestown har nu försvunnit från kampanjkartan och regionens nya 

huvudstad är Williamsburg. Jag har denna gång en betydligt större armé bestående utav 

yrkesmilitärer som innefattar infanteri, kavalleri och artilleri. 

I kapitel två introduceras regeringspanelen och min rådgivare förklarar att min nation för 

tillfället är en konstitutionell monarki med allt vad det innebär. Jag kan ta bort och tillsätta 

ministrar samt hålla omval om jag så önskar. Ministrarna har olika typer av förmågor och 

attribut som på olika vis påverkar nationen. Ofta har de en positiv inverkan på någon aspekt i 

spelet och en negativ inverkan på en annan, det är upp till spelaren att avgöra vilka ministrar 

som bäst passar nationens målsättningar.  

Min rådgivare berättar att det stora målet för mig är att erövra Ohio dalen som bevakas av de 

franska forten i området. För att underlätta min militära kampanj mot Ohio dalen så 

rekommenderas jag att sluta en allians med de omkringliggande indianstammarna för att på så 

vis öppna upp alternativa vägar att ta dalen.  

Allting går förhållandevis enkelt då jag medvetet valt den enklare svårighetsgraden för att jag 

utan för stora bekymmer ska kunna ta mig igenom spelet. När det sista slaget mot 

fransmännen är avgjort får jag en notis på skärmen som informerar mig om att jag besegrat 

fransmännen och nu utgör den dominanta närvaron i Nordamerika. Jag blir också informerad 

om att brittiska influenser över den amerikanska populationen anses förtrycka och hindra 

kolonisatörerna i det nya landet. Ett nytt krig hägrar vid horisonten och kapitel tre är nu 

upplåst. Kapitel två har i huvudsak kretsat kring att driva ut fransmännen ur Nordamerika och 

de uppdrag som jag tilldelats har ofta omfattat en erövring av en fransk kontrollerad region 

eller fort.   

Kapitel 3 – American War of Independence 

Kapitel tre inleds år 1775 och skildrar revolutionskriget mellan Storbritannien och nyligen 

grundade Förenta Staterna. Spelet antar nu sin fullständiga form med samtliga av spelets 

funktioner aktiverade. Fler nationer finns nu också med på spelkartan att interagera med, 
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bland andra, Förenade Nederländerna, Spanien, Frankrike och betydligt fler indianstammar 

som Puebloindianer, Algonkiner, Inuiter, Cherokeser m.fl. Spelaren förfogar denna gång över 

Förenta Staterna och regionen New England och huvudstaden Boston. Spelplanen har återigen 

expanderats och innefattar nu även Sydamerika och fler regioner i Nordamerika. Kampanjen i 

kapitel tre är den mest omfattande hittills och utspelas mellan åren 1775 och 1825 beroende 

på hur lång tid spelaren tar på sig att slutföra uppdragen. Detta är första gången som en 

tidsaspekt används i Road to Independence då tidigare kapitel helt saknat årtal. Varje tur som 

spelaren genomför utgör ett år. Det betyder att jag som spelare har 50 turer på mig att slutföra 

kapitlet. Utgångspunkten för kapitlet beskrivs på följande vis: 

In 1775 a storm is brewing in America. Following the end of the French and Indian Wars, many people in 

the Thirteen Colonies are increasingly incensed by the British. Laws and new taxes are being imposed 

from London, and “seditious talk” of revolution is no longer a whisper. 

Discontent is widespread, but it is not until a morning in April, 1755 that talk becomes warfare. In 

Lexington, a group of British soldiers open fire on local militiamen. This skirmish, the Battle of 

Lexington and Concord, saw the first shots fired in a conflict that would split families, divide friends, and 

tear apart an empire. 

And so the fight for America’s freedom has truly begun. Until the British are removed from the Thirteen 

Colonies Americans shall never be truly free. If the British Army is to be driven out, the Americans will 

need help. Allying yourself with the enemies of the British could provide the experienced troops required 

to remove them from America once and for all.
35

 

Genomspelning 

Även detta kapitel inleds med en filmsekvens med George Washington som denna gång 

reflekterar över britternas krig mot fransmännen och menar att det amerikanska folket bar den 

största bördan. Washington poängterar att britternas behandling av amerikanerna skapat en 

våg av missnöje som inte längre kan stoppas. Bilder av män förklädda till indianer som kastar 

brittiskt the i havet rullar samtidigt som Washington pratar om den kommande revolutionen.
36

 

I fokus för kapitlet står amerikanernas frihetskrig mot britterna och det huvudsakliga 

uppdraget är att driva ut den brittiska närvaron från Nordamerika. När filmsekvensen slutar 

startar spelet i krigssimulatorn där jag som spelare förfogar över amerikanska trupper uppe på 

en kulle. Tanken är att illustrera slaget vid Bunker Hill 1775 som en introduktion in i kapitel 

tre på samma vis som vi såg i det första kapitlet med nybyggarna och indianerna. Precis som i 

det första kapitlet har detta slag ingen betydelse för min progression i kapitel tre utan är enbart 

för illustration. När slaget är över spelas ytterligare en filmsekvens med George Washington 

som nu berättar att medans kriget mot britterna fortsätter så undertecknas USA:s 
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självständighetsförklaring. Washington understryker att den nya nationen står för frihet och 

jämlikhet bestående av hederliga män. Kriget menar Washington kommer inte bli en enkel 

sak utan kommer kräva stora uppoffringar av nationens modiga män och understryker att 

landets självständighet har sitt pris.
37

 

Kapitlets kampanj är den mest omfattande hittills i Road to Independence och introducerar det 

fria spelsystem som används i det globala kampanjläget. Det betyder att jag under kapitlets 

gång inte tilldelas specifika uppdrag utan utgår från vinstvillkor som sätts direkt när spelet 

startar. Dessa vinstvillkor måste uppnås innan mina 50 turer är slut (1775-1825) och innefattar 

att jag erövrar och håller 15 regioner vid en och samma tidpunkt. Bland dessa 15 regioner är 8 

stycken specifika som exempelvis Virginia, Georgia och Maine, det betyder att det finns 8 

regioner jag måste erövra. Spelet har nu alla funktioner aktiverade och den kanske största 

nyheten för mig som spelare är forskningsträdet. Det går nu att forska fram många av de 

framsteg som gjordes under 1700-talet och framåt. Intressant nog är det inte bara teknologiska 

framsteg som kan forskas fram utan även filosofier och sociala tankemönster. På min första 

tur väljer jag att effektivisera mitt jordbruk genom att forska fram markrestriktioner. Effekten 

blir ett ökat missnöje hos arbetarklassen, ökning inom matproduktion och tillgång till nya 

effektiviseringar inom jordbruket. 

Vad som också är nytt för kapitel tre är möjligheten att konstruera fler typer av byggnader i 

städerna man kontrollerar. Vilka byggnader som finns tillgängliga hör delvis ihop med 

stadens storlek och vad jag som spelare valt att forska fram i forskningsträdet. Min huvudstad 

Boston med en population på 70,000 invånare har efter ett tiotal turer växt till ett riktigt 

kulturcentrum. Jag spenderar stora mängder av mina resurser på upprättandet av opera hus, 

universitet och museum. Effekten av dessa byggnader varierar men innefattar ofta en 

ekonomisk tillväxt och en positiv eller negativ effekt på olika samhällsklasser. En missnöjd 

samhällsklass kan i en stad ställa till med oreda, för arbetarklassen innebär detta uppror och 

för medelklassen och överklassen reformtankar som med tid kan leda till revolution. 

I grund och botten handlar det om att hålla ordning i sina städer samtidigt som man 

producerar tillräckligt med militära medel för att expandera sina gränser. Detta görs både på 

land och på hav även om en närvaro ute på havet aldrig kändes särskilt relevant för min 

framgång i Road to Independence. Under de inledande 20 turerna gör jag flera teknologiska 
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framsteg samtidigt som jag expanderar mina gränser i kriget mot britterna. Min nation håller 

nu 11 av de 15 regioner som krävs för att jag ska klara kapitel tre. Jag är allierad med 

Frankrike och har etablerat handelsrättigheter med några av de indianstammar som är bosatta i 

angränsning till mina regioner. Till havs har britterna fullständig kontroll och blockerar två av 

mina fyra hamnar, jag har medvetet valt att ge upp havet och fokuserat alla resurser på att 

slutföra kapitlet med hjälp av landstyrkor. Efter exakt 25 turer erövrar jag den sista regionen 

och spelet informerar mig om att britterna nu är besegrade och amerikanerna är fria från de 

brittiska tyglarna. En kort filmsekvens spelas där George Washington beskriver hur en ny 

nation rest sig ur askan från revolutionskriget och att nationen upprätthåller idealen om frihet, 

jämlikhet och lika rättigheter. Bilder av fyrverkerier, städer och det amerikanska landskapet 

illustreras samtidigt som en amerikansk flagga ligger som ett genomskinligt filter ovanpå 

bilderna.
38

  

Road to Independence historiska innehåll 

Spelläget Road to Independence historiska innehåll förmedlas i första hand genom berättelsen 

om vägen till USA:s självständighetsförklaring. Spelaren får genom tre utvalda händelser 

följa ett händelseförlopp som leder fram till revolutionskriget och frigörelsen från 

Storbritanniens maktutövande. Vi kan därför säga att det historiska innehållet kretsar kring 

etableringen av Jamestown, Storbritanniens krig mot Frankrike på Nordamerikansk mark och 

revolutionskriget mellan amerikaner och britter. Dessa individuella händelser knyts samman 

till den röda tråden med hjälp av narrativet som i detta fall består av filmsekvenser. Själva 

spelandet kan ses som en process där spelaren rent praktiskt genomför det som George 

Washington värdesatt som betydelsefullt i kapitlets inledande filmsekvens. Det historiska 

innehållet förmedlas dock också genom spelets spelvärld som är tänkt att efterlikna och 

illustrera en realistisk bild av 1700-talets kolonialism. Spelaren får därmed en visuell bild av 

den historiska epoken som baseras på faktakunskaper och kanske också i viss mån populära 

uppfattningar om epoken. Det ska också lyftas fram att en betydande del av spelets historiska 

innehåll som kan betecknas vara faktaorienterad återfinns i forskningsträdet i form utav 

faktarutor. Det är dock upp till spelaren om hon vill läsa dessa eller inte, faktarutorna är alltså 

inte relevanta för spelet i sig utan finns där enbart som kuriosa. 
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Road to Independence narrativ 

Narrativet i Road to Independence drivs i huvudsak framåt av filmsekvenser som visas i 

början och i slutet av de tre kapitel som står för berättelsen. I filmsekvenserna kan vi se en 

illustration av George Washington som reflekterar över det förflutna och som värdesätter de 

händelser som varje enskild kapitel behandlar. Washington knyter också de enskilda 

händelserna till den röda tråden om kampen för USA:s självständighet. När spelaren spelar 

igenom varje kapitel kan den sägas bekräfta det som narrativet redan berättat. Exempelvis 

belyser Washington i den första filmsekvensen den historiska betydelsen som etableringen av 

Jamestown hade för händelseutvecklingen i Nordamerika. Sedan blir det spelarens uppgift att 

etablera Jamestown i det första kapitel och därmed också bekräfta vad som redan berättats. 

Frågorna besvaras 

Jag kommer nu att besvara mina frågeställningar var för sig och utgå ifrån de teoretiska 

utgångspunkter som jag redogjort för i mitt teorikapitel. De mest intressanta resultaten 

kommer jag sedan att sammanfatta och diskutera vidare i min slutdiskussion där också övrig 

forskning lyfts fram. 

Går det att klassificera spelets historiebruk genom att granska spelets historiska 

innehåll och narrativ, samt genom att granska motivering och syfte bakom det 

historiska innehållet? 

Min första fråga som jag ställt till det historiska innehållet i Empire: Total War berör spelets 

historiebruk. Som jag tidigare beskrivit i teorikapitlet så kan ett historiebruk enligt Peter 

Aronsson beskrivas som det urval av historiekulturen som formats till meningsskapande och 

handlingsorienterade helheter. I detta fall har spelutvecklarna på Creative Assembly 

organiserat ett urval från historiekulturen och skapat en historiekulturell artefakt i form utav 

deras datorspel Empire: Total War. Klas-Göran Karlsson poängterar att det finns olika typer 

av historiebruk som ofta kan härledas till syftet bakom historiebruket. För att möjliggöra en 

klassificering av historiebruket i datorspelet Empire: Total War måste jag därför granska 

spelets syfte som historiekulturell artefakt. Karlsson menar att sökandet ska rikta in sig på 

omnämnande och utelämnande av historiska företeelser samt värderingar av historiska 

företeelser och etableringen av samband dem emellan. Såhär understryker Karlsson det hela. 
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Bruket av historia återspeglas i texterna mera allmänt i resonemang kring kontinuitet och förändring och 

kring de aktörer och strukturella krafter som legat bakom den skisserade historiska utvecklingen.
39

 

I relation till Empire: Total War och spelläget Road to Independence kan vi fastställa att 

bruket av historia kretsar kring Creative Assemblys urval av historiskt material som relaterar 

till USA:s historia. Förändring understryks i de tyngdpunkter som Creative Assembly lyft 

fram som viktiga för den historiska kontexten. En möjlig kontinuitet som skildras är den 

fortsatta kolonialiseringen av Nordamerika. Några strukturella krafter bakom produktionen av 

Empire: Total War kan exempelvis vara det kommersiella syftet med produkten och spelarnas 

förväntningar både på det historiska innehållet samt spelinnehållet. I en intervju som gjorts 

med spelutvecklarna på Creative Assembly diskuteras innehållet i Empire: Total War. 

Intervjun är gjord av före detta speljournalisten Nick Breckon. Ur intervjun vill jag lyfta fram 

några av spelutvecklarnas motiveringar till det historiska innehållet i Empire: Total War. Här 

är ett utdrag ur intervjun som behandlar frågan om hur mycket de tänker på en större publik 

när de utformar spelets innehåll. 

How much do you guys think of appealing to a wider audience as the series goes on? I know with Rome 

you made some adjustments to speed up gameplay. How much do you guys struggle with that? Because I 

know I'm sure you're all fans of historical realism in some sense, but you also have to make concessions 

for gameplay. 

The thing is, we make games, right? We don't do history simulators. So the fundamental thing is, is it fun 

to play? We never throw history out the window-we are always aware of what the historical constraints 

and flares are, things that are cool about that period, and the kind of mechanics that introduces.
40

 

Spelutvecklaren Kieran Bridgen som svarar på frågan fortsätter med att understryka vikten av 

spelets underhållningsvärde. Han ger ett exempel på en aspekt de fick plocka bort från spelet 

på grund av de tekniska bekymmer som uppstod när det skulle kodas in i spelet. Detta var 

möjligheten för spelets fartyg att använda sig av vinden för att segla snabbare. Realistiskt sett 

är det såhär man seglar men det visade sig vara alltför omständigt och besvärligt för spelaren 

att använda. Det handlar alltså om en balans mellan underhållningsvärdet och den historiska 

realismen. Denna balans regleras också enligt Bridgen av de olika spelargrupperna som har 

skilda förväntningar på spelets innehåll. Bridgen beskriven en spelargrupp som en "hardcore 

historical fan base" och att deras förväntningar på spelets historiska innehåll måste balanseras 

med det faktum att det handlar om ett företag som producerar kommersiella datorspel. Därför 

menar Bridgen att spelet också måste vara lättillgängligt och underhållande för att nå ut till en 

större skara av spelare. Detta påverkar naturligtvis realismen i det historiska innehållet. I 

slutändan understryker Bridgen måste företaget också överleva och försäljningssiffror är 
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naturligtvis en viktig del i detta. Man kan av detta konstatera att vad som omnämns och inte 

omnämns i spelets historiska kontext i stor utsträckning regleras av vad som är kommersiellt 

gångbart för ett kommersiellt historiskt datorspel. En möjlig klassificering av historiebruket i 

Empire: Total War skulle därmed kunna vara att spelet i stor utsträckning använder sig av ett 

kommersiellt historiebruk där fokus ligger på att förmedla en underhållningsprodukt med en 

historisk kontext där det historiska innehållet balanserar mellan historisk realism och 

underhållningsvärdet.
41

 Jag kan dock inte utesluta att andra typer av historiebruk förekommer, 

som Gulfstedt belyser i sin studie kan det röra sig om ett möte mellan det ideologiska och 

kommersiella bruket av historia. Jag vill dock understryka att det historiska innehållet i stor 

utsträckning regleras av vad som är kommersiellt gångbart och därmed vill jag säga att ett 

kommersiellt historiebruk används i Empire: Total War. 

Kan spelet aktivera och utveckla spelarens historiemedvetande med sitt 

historiska innehåll och narrativ? 

För att besvara frågan kommer jag att utgå ifrån det urval jag gjort från Robert Thorps 

kategorisering av forskning om aktivering och utveckling av historiemedvetande. Jag kommer 

att titta på varje kategori för sig och försöka fastställa på vilket sätt spelarens 

historiemedvetande aktiveras. Som jag nämnt tidigare är det av vikt att fastställa i vilken 

utsträckning spelet förmår spelaren att aktivera sitt historiemedvetande. Samt i vilken 

utsträckning spelaren själv måste aktivera sig. 

Berättelsen 

Som Thorp beskriver så är det genom berättelser som historiemedvetande aktiveras eftersom 

det kräver att historiska kunskaper organiseras för att ge dessa berättelser en mening. Spelets 

narrativ formar och förmedlar den historiska kontexten genom spelets berättelse. Detta skulle 

möjligtvis kunna översättas till spelets narrativitet, det vill säga på det sätt som berättelsen 

berättas eller berättarkonsten, begreppen narrativ och berättelse betyder i många sammanhang 

samma sak. För enkelhetens skull kan vi säga att narrativ syftar på spelets berättelse och 

berättarform, begreppet berättelse till skillnad från narrativ bör i detta sammanhang ses ur ett 

större perspektiv och härledas till det historiska nyckelbegreppet berättelsen. 

I spelläget Road to Independence så berättas en berättelse om grundandet av USA. Den här 

berättelsen berättas på två sätt. Först och främst så drivs historien framåt med hjälp av 
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filmsekvenser där en illustration av George Washington reflekterar över det förflutna. 

Historien kopplas i filmsekvenserna samman med den röda tråden som förhåller sig till 

bildandet av USA. Filmsekvenserna ger en historisk kontext åt spelaren som spelaren sen 

iscensätter och rent praktiskt skapar eller utför. Exempelvis så belyser illustrationen av 

George Washington etableringen av Jamestown kolonin som betydelsefull för det utgångsläge 

som han själv nu befinner sig i. Här syftar han på revolutionen som håller på att ske och att 

den aldrig hade skett om det inte vore för nybyggarnas kamp för överlevnad på 1600-talet. Vi 

kan säga att spelutvecklarna på Creative Assembly har sorterat historiska kunskaper om 

spelets historiska kontext och utifrån detta uttryckt en meningsfull berättelse. Detta är en 

manifestation av ett historiemedvetande som sedan förmedlas till spelaren. 

För spelaren innebär detta att hon får interagera med en organisering av historiska kunskaper 

som uttrycks genom en berättelse. Hur spelaren påverkas av denna berättelse står i relation till 

spelarens egna förkunskaper och förmåga att bearbeta det material hon utsätts för. Detta kan 

exempelvis innebära spelarens förmåga att kritisera och reflektera över det perspektiv som 

den historiska kontexten förmedlas utifrån. Saknar man helt förkunskaper kan det bli svårt att 

problematisera det som förmedlas i spelet. 

Enligt Thorps kategorisering så utgör berättelsen ett sätt som vårt historiemedvetande kan 

aktiveras genom. Thorp understryker dock att om vi aktiverar vårt historiemedvetande genom 

att forma berättelser om vårt förflutna så är det också så vi utvecklar det. I Road to 

Independence så är spelaren medskapare av berättelsen genom sina handlingar i spelet och 

kan utifrån detta sägas aktivera sitt historiemedvetande genom att aktivt delta i en historisk 

berättelse. Hur mycket spelarens historiemedvetande påverkas eller utvecklas står också i 

relation till vilken grad spelaren tar till sig det historiska innehållet.
42

 Jag kan fastställa att 

berättelsen i Road to Independence aktiverar spelarens historiemedvetande genom att låta 

spelaren vara medskapare i denna berättelse. Jag får alltså ett intryck av att det är jag som 

skriver historien genom mitt spelande.  

Mötet mellan den ”lilla” och ”stora” historien 

Mötet mellan den "lilla" och "stora" historien kan beskrivas som en persons egen historia och 

hur den relaterar till en större historia eller kontext. Exempelvis skulle möjligtvis en 

amerikansk spelare känna en större personlig koppling till Road to Independence än jag som 
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svensk spelare. För att belysa detta vill jag lyfta in delar av intervjun som gjorts med 

spelutvecklarna på Creative Assembly där de diskuterar spelets innehåll och syftet bakom. 

Såhär lyder hans fråga angående motivet bakom spelläget Road to Independence:
43

 

"Is this an attempt to appeal to North American audiences with a game that otherwise would mainly be 

about Napoleonic, European power? I mean, we're not all exactly history majors over here." 

Svar från spelutvecklaren Kieran Bridgen (Creative Assembly) 

"A lot of people are sort of saying, "You're doing it to break into America," and that kind of thing. Yeah, 

it works, in that it's something familiar to Americans." 

Bridgen understryker dock att en centrering kring Nordamerika och etableringen av USA 

kändes som en naturlig sådan då en stor del av 1700-talets kolonialism handlade om 

kolonierna i Nord och Sydamerika. Thorp menar att en personlig anknytning till en historisk 

kontext är av betydelse för aktiveringen av vårt historiemedvetande. Amerikanska spelare 

skulle därmed i en större utsträckning kunna få sitt historiemedvetande aktiverat och utvecklat 

genom att spela Road to Independence jämfört med andra spelare. Detta kan jag dock inte slå 

fast i denna studie då jag endast utgått ifrån mig själv som svensk spelare av Road to 

Independence. Jag får nöja mig med att konstatera att mötet mellan den "lilla" och "stora" 

historien kan ha betydelse i ett spelande av Road to Independence men att jag personligen inte 

upplevde detta. 

Normativa värden. 

Att bemöta och reflektera över etiska och moraliska värderingar utgör enligt Thorp en viktig 

del i tolkningsprocessen av historiska företeelser. Thorp menar att när en människa tvingas 

analysera och granska olika etiska och moraliska värderingar så måste hennes 

historiemedvetande aktiveras. Utifrån den granskning och analys hon gör av etiska och 

moraliska värderingar kan sedan hennes historiemedvetande utvecklas. I detta fall handlar det 

om spelarens möte med det historiska innehållet och det historiska perspektivet i Road to 

Independence. Utgångspunkten och perspektivet för spelaren i Road to Independence innebär 

en gestaltning av en kolonialmakt på den Nordamerikanska kontinenten. Min fokus som 

kolonisatör är ett hänsynslöst expanderande där våld är mitt huvudsakliga medel och allianser 

tjänar bara ett tillfälligt syfte. Utgångspunkten kan beskrivas som en kamp för din nations 

överlevnad och att alla runtomkring är potentiella fiender. Här finns naturligtvis en etisk 

dimension att reflektera över, härskarperspektivet befriar dig från all form av personlig 
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interaktion med människor och du kan i princip göra vad du vill med din nation och 

befolkning inom spelets ramverk.  

Det ska återigen understrykas att spelarens förmåga att reflektera och kritisera står i relation 

till dennes mer eller mindre kvalificerade historiemedvetande. När utrotningen av indianerna 

fortlöper i spelet med motiveringen "en ständig plåga" kan man föreställa sig att spelaren bör 

reflektera över saker som vilka var indianerna? vad är deras historia och hur relaterar den till 

det som fortlöper i Road to Independence? För mig som har en del förkunskaper om 

indianerna i Nordamerika och sett skildringar av kolonisationen ur deras perspektiv föll det 

naturligt att reflektera över detta. Men för någon som saknar förkunskaper finns alltid en risk 

att oreflekterat ryckas med i berättelsen. Samtidigt måste man bejaka båda perspektiven och 

reflektera över hur kolonisatörerna på 1700-talet såg på indianernas närvaro. För att förstå 

etiska och moraliska dimensioner av historiska företeelser måste man också sätta sig in i 

dåtidens tankemönster. Utifrån dagens värdegrund kan vi enkelt konstatera att det som skedde 

var i många avseenden förkastligt, men riktigt lika enkelt är det inte att bedöma händelserna 

utifrån dåtidens etiska och moraliska värderingar.  

En annan iakttagelse jag gjort av spelets historiska innehåll är avsaknaden av flera minoriteter 

i spelet, avsaknaden av kvinnor och svarta är kanske det mest utmärkande. Den enda 

kvinnliga representanten består av rådgivaren som med jämna mellanrum ger tips och 

förklarar spelets olika funktioner. Illustrationen av George Washington i filmsekvenserna 

fokuserar också uteslutande på männen i historien. Frågan om genus eller etnicitet skulle 

därför kunna lyftas av spelaren. Jag vill understryka att reflektion kring normativa värden som 

aktiveringsfaktor för spelarens historiemedvetande i stor utsträckning relaterar till spelarens 

historiska kunskaper och förståelse av dessa. Spelet tar inte upp etiska och moraliska 

bekymmer i narrativet, förmodligen då du som spelare ska gestalta en kolonialmakt från 

1700-talet vilket innebär helt andra normativa värden. 

Historiskt tänkande 

Vad vi kan säga är att historiemedvetande används för att skapa mening och samband i oss 

själva utifrån vårt förflutna. Då måste också vårt historiemedvetande vara vår utgångspunkt 

när vi orienterar oss i en historisk kontext eftersom våra historiska kunskaper organiseras och 

formas till mening med hjälp av vårt historiemedvetande. Thorp menar att det enligt forskning 

finns en koppling mellan historiemedvetande och meningsskapande men att detta bara är ett 

av begreppets många ansikten. Vad man skulle kunna lyfta från detta är att 
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historiemedvetande kan aktiveras genom historiskt tänkande eftersom det är genom historiskt 

tänkande som man utvecklar sina historiska kunskaper. Genom att en individs historiska 

kunskaper utvecklas så kan man också påpeka att individens historiemedvetande har 

utvecklats med detta. Thorp understryker dock att kopplingen mellan historisk 

kunskapsutveckling och utvecklingen av ett historiemedvetande är problematisk. Han belyser 

exempelvis att all form av historisk kunskapsutveckling inte behöver resultera i att en individs 

historiemedvetande utvecklas. Vad jag vill lyfta fram är att genom Road to Independence så 

stimuleras jag att tänka kring den historiska kontexten. Därmed vill jag säga att mitt 

historiemedvetande förblir aktivt när jag spelar men jag kan inte fastställa om det utvecklas 

utifrån mitt historiska tänkande.
44

 Återigen bör detta relateras till spelarens egna historiska 

kunskaper och förmågor. En spelare som helt saknar historiska kunskaper om USA:s 

etablering på 1700-talet skulle då kunna få sitt historiemedvetande utvecklat i relativt hög 

grad. Utifrån mig själv och mitt spelande kan jag dock inte fastställa detta utan det förblir en 

hypotes. 

Kan man genom att spela spelet lära sig någonting om det förflutna utifrån det 

historiska innehållet och dess narrativ? 

Road to Independence erbjuder en interaktiv berättelse om USA:s etablering som självständig 

nation mot slutet av 1700-talet. Jag vill nu försöka fastställa vad spelaren av Road to 

Independence kan lära sig om den historiska kontexten som förmedlas. Jag kommer nu att 

utgå ifrån mitt urval av de begrepp som Peter Seixas tagit fram genom sitt projekt "historical 

thinking" . 

Historisk betydelse 

Berättelsen i Road to Independence är formad av spelutvecklarna på Creative Assembly 

därmed måste vi utgå ifrån att det dem lyfter fram som betydelsefullt för den röda tråden är 

också det som laddas med historisk betydelse. För spelaren av Road to Independence så 

innebär detta att de händelser som förmedlas i spelet understryks som historiskt viktiga av 

spelets narrativ. I detta fall framförs berättelsen av en illustration av George Washington som 

i filmsekvenser understryker vikten av specifika händelser som valts ut av spelutvecklarna. 

Med historisk betydelse så menar Seixas att detta står i relation till perspektiv och syfte när 

man tittar på historiska företeelser. Det första kapitlet i Road to Independence handlar 
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uteslutande om etableringen av Jamestown kolonin men genom narrativet så knyts händelsen 

till den röda tråden. Spelaren kan därmed med hjälp av spelets narrativ lära sig att 

etableringen av Jamestown var betydelsefull för historieutvecklingen kring etablerandet av 

USA. Spelaren av Road to Independence får spela igenom tre historiskt betydelsefulla 

händelser som knyts till etableringen av USA. Med hjälp av spelets narrativ och innehåll får 

spelaren därmed betydande hjälp med att avgöra vad som föreföll historiskt betydelsefullt för 

händelseutvecklingen. Naturligtvis är detta bara ett litet urval av de orsaker och konsekvenser 

som ledde fram till USA:s självständighetsförklaring. 

Identifiera kontinuitet och förändring 

Att avgöra vad som är historiskt betydelsefullt innefattar också fastställandet av kontinuitet 

och förändring utifrån historiska företeelser. Seixas understryker vikten av att kunna jämföra 

olika tidpunkter i vår historia för att urskilja förändring eller kontinuitet. I detta fall får 

spelaren ta del av en förändringsprocess där enskilda kolonier på Nordamerikansk mark över 

tid förenas och bildar nationen USA. Efter att ha tagit sig igenom Road to Independence så 

kan spelaren exempelvis själv jämföra utgångspunkten i kapitel ett med kapitel tre och 

reflektera över förändringen som växte fram genom spelandet. 

En annan intressant aspekt i spelet är forskningsträdet som faktiskt erbjuder en hel del om 

spelaren själv väljer att del av informationen. Forskning blir tillgängligt först i kapitel tre men 

erbjuder därefter en del möjligheter att bekanta sig med förändring genom teknologisk och 

tankemässig utveckling. Ett exempel på detta är när jag forskade fram växeljordbruk som en 

effektivisering av jordbruket. I samband med detta fick jag en notis om att växeljordbruket nu 

forskats fram och i denna notis fanns det en sammanfattande text om växeljordbrukets 

historia. Om spelaren tar sig tid att läsa texten kan den alltså lära sig ytterligare om historiska 

förändringar inom till exempel jordbruket. Andra exempel från spelet är framforskandet av 

empirismen som tankemönster. I spelet ger detta en rad positiva effekter på forskning men 

notisen som spelaren får när empirismen forskats fram erbjuder återigen en sammanfattande 

text om ursprung och historia. Bland annat nämns filosofen John Locke som drivande kraft 

bakom empirismens framväxt. Jag vill därför poängtera att det utöver spelets berättelse om 

USA också finns relativt mycket information för spelaren att ta del av. När det gäller 

forskningsträdet handlar det i många fall också om förändringsprocesser eller uppfinningar 

som lett till en revolutionering inom ett område. Problematiken återfinns i att det kräver ett 

aktivt val av spelaren att läsa texten. Det är alltså inte nödvändigt att läsa texten för att 
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fortsätta spelet, det räcker i regel med att konstatera de positiva effekterna forskningen gett på 

nationens tillväxt. 

Analysera orsak och konsekvens 

Det finns ett naturligt samband mellan orsak, konsekvens och historisk betydelse där 

händelser av historisk betydelse ofta lyfts fram som antingen en orsak eller konsekvens i ett 

större sammanhang. Seixas understryker att det bakom en konsekvens ofta finns en 

kombination av lång och kortverkande orsaker. I Road to Independence får spelaren möta tre 

historiska händelser vars konsekvenser kopplas med hjälp av spelets narrativ till etableringen 

av den nya nationen USA. Det första kapitlet som behandlar Jamestown kolonin kan betraktas 

som en långverkande orsak till framväxten av en nation. I den inledande filmsekvensen till 

kapitel två så berättar illustrationen av George Washington att nybyggarnas kamp på 1600-

talet möjliggjorde händelserna som behandlas i kapitel två och tre. I Road to Independence 

kan man säga att narrativet som förmedlas genom filmsekvenser förklarar sambandet mellan 

utgångspunkten i ett kapitel med vägen till frihet för amerikanerna. Det vill säga att spelaren 

får orsak och konsekvenser förklarat för sig genom filmsekvenserna. 

Ta historiska perspektiv & förstå etiska dimensioner 

För att inta ett historiskt perspektiv så kräver det enligt Seixas att man kan förstå de stora 

skillnader som finns mellan vårt förflutna och vår samtid. I Road to Independence så agerar 

spelaren som tre olika aktörer i historien där deras handlingar knyts till den röda tråden av 

narrativet. I kapitel ett agerar spelaren som brittiska kolonisatörer och nybyggare i Jamestown 

kolonin på 1600-talet. I kapitel två agerar spelaren som etablerade brittiska kolonisatörer i 

mitten av 1700-talet med en större militär närvaro. Slutligen får spelaren agera som amerikan 

i revolutionskriget mot Storbritannien. Detta skulle kunna innebära att spelaren då får ta del 

av tre olika perspektiv och infallsvinklar men riktigt så kände jag inte att det fungerade. 

Eftersom narrativet målar upp historien innan man går in i ett kapitel och understryker vikten 

av denna händelse för etableringen av USA så fastnar jag som spelare i George Washingtons 

utgångspunkt. Som spelare får man intrycket av att jag genomför etableringen av Jamestown 

för att möjliggöra kampen för frihet hundrafemtio år senare. Så det huvudsakliga perspektivet 

vill jag säga är det som ses ur George Washingtons ögon när han reflekterar över det förflutna 

och värdesätter olika saker i relation till händelseutvecklingen 1700-talet och bildandet av 

USA. 
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Som spelare och aktör intar man ett härskarperspektiv med total makt över sin befolkning och 

nation. Det blir därmed svårt att få någon kontakt med exempelvis vardagslivet för olika 

samhällsklasser och i stora drag blir det väldigt opersonligt. Spelaren erbjuds heller ingen 

chans att ta sig an kapitlen som någon annan aktör. Detta hade kunnat erbjuda fler perspektiv 

på etiska dimensioner i spelet.
45

 Att exempelvis få ett narrativ knutet till indianernas 

upplevelse av kolonisationen och krigen på deras hemtrakter hade erbjudit ytterligare 

perspektiv för spelaren. 

Sammanfattning 

Jag kommer nu att sammanfatta de viktigaste fynden från analysen och jag kommer att följa 

den ordning som jag besvarade frågorna i. Dessa fynd för jag sedan vidare in i min 

slutdiskussion där frågorna kan diskuteras i relation till varandra. Detta görs med hjälp av 

forskningsläget och det teoretiska ramverket. 

Historiskt innehåll och narrativ 

Det historiska innehållet i Empire: Total War kretsar kring den europeiska kolonialismen på 

1700-talet. Innehållet förmedlas genom spelets visuella illustrationer av 1700-talets 

kolonialism genom filmsekvenser och spelbart innehåll. Innehållet förmedlas också genom 

faktarutor som knyts till olika funktioner i spelet som exempelvis forskningspanelen. 

Spelläget Road to Independence skildrar kolonialismens närvaro och inverkan på den Nord 

och Sydamerikanska kontinenten. Det historiska innehållet i Road to Independence förmedlas 

med hjälp av ett narrativ som berättar en berättelse om vägen till USA:s 

självständighetsförklaring. Tre huvudsakliga händelser utgör den historiska kontexten i Road 

to Independence, etableringen av Jamestown kolonin, fransk-indianska kriget och 

amerikanska revolutionskriget. Varje händelse behandlas enskilt i ett av de tre kapitlen som 

utgör berättelsen i Road to Independence. Narrativet drivs i huvudsak framåt av filmsekvenser 

som visas i samband med de tre kapitlen. Spelandet i sig utgör en återberättande process där 

spelaren genom sina handlingar i spelet bekräftar det som redan berättats. 

Historiebruk 

Bruket av historia i Empire: Total War kan beskrivas som ett kommersiellt historiebruk. Detta 

grundar jag i stor utsträckning på spelutvecklarnas motiveringar bakom det historiska 
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innehållet. Exempelvis medger spelutvecklarna på Creative Assembly att spelläget Road to 

Independence är en möjlighet att nå ut till en större amerikansk spelarbas. Dem understryker 

också att det historiska innehållet måste utformas utifrån vad som upplevs vara underhållande 

att spela. Det finns alltså en balans mellan ett underhållningsvärde och spelets signum som är 

historisk realism. Ytterligare bevis för att spelets historiebruk kan beskrivas som kommersiellt 

är när spelutvecklarna belyser det faktum att det rör sig om ett kommersiellt spelföretag som 

måste gå med vinst. Empire: Total War kan därför beskrivas som en kommersiell 

underhållningsprodukt som skall svara för specifika behov och förväntningar från spelets 

anhängare. Jag utesluter dock inte att det förekommer andra typer av historiebruk i spelet som 

exempelvis ideologiskt. 

Historiemedvetande 

I min analys har jag undersökt hur Empire: Total War kan aktivera och utveckla spelarens 

historiemedvetande. Detta har gjorts utifrån historiedidaktikern Robert Thorps kategorisering 

av forskning om faktorer som kan aktivera och utveckla historiemedvetande. Genom att aktivt 

delta och agera som medskapare i den historiska berättelse som Road to Independence 

förmedlar så aktiverar spelaren sitt historiemedvetande för att navigera i den historiska 

kontexten. Mötet mellan den "lilla" och "stora" historien kan rent hypotetiskt sägas ha 

betydelse för aktiveringen av spelarens historiemedvetande. Jag kan dock inte bekräfta detta 

utifrån mig själv som spelare av Road to Independence. En intressant tanke är dock om 

amerikanska spelare känner en större personlig relevans med berättelsen i Road to 

Independence och därmed aktiverar sitt historiemedvetande i större utsträckning. 

Spelaren stöter i Road to Independence på några etiska och moraliska dilemman men detta 

kräver att spelaren själv reflekterar kring detta. I huvudsak rör det sig om avsaknaden av olika 

historiska perspektiv där exempelvis indianernas eller kvinnornas perspektiv skulle kunna 

lyftas. Det sker heller inga möten med olika samhällsklasser utan spelaren agerar i huvudsak 

utifrån ett totalitärt härskarperspektiv. Möjligtvis får spelaren hjälp med en reflektion kring 

normativa värden utifrån amerikanernas perspektiv för att förstå deras kamp för frihet. 

Spelaren måste dock fråga sig för vilka blev den nyvunna friheten en verklighet? 

Sammanfattningsvis vill jag understryka att jag i första hand ser en koppling mellan att tänka 

historiskt och en aktivering av historiemedvetande. Till vilken grad som ett 

historiemedvetande aktiveras när spelaren tar sig an Road to Independence har delvis att göra 

med spelarens egna historiska kunskaper och i vilken utsträckning spelaren själv väljer att 
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reflektera över det historiska innehållet. Jag kan inte fastställa om ett historiemedvetande kan 

utvecklas med hjälp av Road to Independence utifrån min egen genomspelning av spelläget. 

Möjligtvis skulle man då kunna prata om en koppling mellan utvecklingen av ytterligare 

historiska kunskaper eller ökad förståelse genom spelet och därmed en utveckling av 

spelarens historiemedvetande. 

Kunskapsutveckling 

I Road to Independence får spelaren hjälp med att fastställa vad som är av historisk betydelse 

i det händelseförlopp som utvecklas i spelläget. Narrativet knyter de tre enskilda händelserna 

till den röda tråden om USA:s självständighet. Identifiering av kontinuitet och förändring kan 

sägas komma som ett resultat av vad Road to Independence understryker som historiskt 

betydelsefullt. I första hand är det en förändringsprocess som spelaren deltar i och med hjälp 

av narrativet förklaras till viss del varför den här förändringsprocessen växer fram. 

Exempelvis när spelaren får reda på att det vuxit fram ett missnöje gentemot Storbritannien 

och belyser olika faktorer till den stundande revolutionen. Spelaren får också med hjälp av 

narrativet ta del av orsaker och konsekvenser som förankras i de tre kapitel spelaren tar sig an. 

Jamestown beskrivs exempelvis som en relativt långverkande orsak till händelseutvecklingen 

i Nordamerika på 1700-talet. Jag vill därmed säga att spelaren av Road to Independence 

stimuleras till historiskt tänkande genom identifiering av historisk betydelse, förändring och 

av orsaker samt konsekvenser. Spelaren stimuleras med hjälp av spelets narrativ att reflektera 

över dessa begrepp. 

När det gäller intagandet av historiska perspektiv och ha förståelse för etiska dimensioner i 

spelet erbjuder Road to Independence begränsat eller inget stöd till detta. När det gäller 

historiska perspektiv så är det just avsaknaden av dessa som blir spelets svaghet. Varje kapitel 

beskrivs ur ett perspektiv och då i regel av det europeiska eller amerikanska perspektivet. Det 

finns flera etiska dimensioner att uppmärksamma i spelets historiska innehåll men detta 

kräver även det ett aktivt val till reflektion av spelaren. Det tydligaste är synen på indianer 

som skulle kunna problematiseras dels utifrån dagens normativa värden men också utifrån 

indianernas perspektiv.     

Vad som också måste belysas är den faktaorienterade informationen som finns tillgänglig i 

spelets notiser och funktionspaneler. Forskningspanelen erbjuder relativt mycket historisk 

information men detta kräver att spelaren aktiverar sig och läser den informationen. Det finns 

ingen inre motivation i spelet som förmår spelaren att läsa texterna. Jag vill 
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sammanfattningsvis belysa att spelaren kan utveckla historiekunskaper genom Road to 

Independence men till vilken grad och på vilket sätt varierar. I huvudsak handlar det om i 

vilken utsträckning som spelaren måste agera själv för att lära sig av det historiska innehållet. 

Och i vilken utsträckning spelaren får stöd av spelets narrativ i utvecklandet av historiska 

kunskaper. Samtidigt står en kunskapsutveckling genom spelläget Road to Independence i 

relation till spelarens egna historiska kunskaper. En novis på 1700-talets kolonialism kan 

tänkas lära sig ganska mycket av spelet medans en kunnig spelare kan sägas lära sig i 

betydligt mindre utsträckning. 

Slutdiskussion 

I min undersökning har jag undersökt ett datorspels potential att aktivera spelarens 

historiemedvetande och till att utveckla spelarens historiska kunskaper. Vad jag kunnat 

fastställa är att ett historiemedvetande är alltjämnt aktivt när spelaren interagerar med spelet 

men att graden och typen av aktivitet varierar utifrån spelarens förutsättningar. Dessa har jag 

konstaterat grunda sig i spelarens historiska kunskaper och förmåga att reflektera över det 

historiska innehållet. Samt i vilken utsträckning spelaren själv väljer att reflektera över det 

historiska innehållet. Olika faktorer som kan sägas aktivera ett historiemedvetande får också 

varierat stöd från spelets narrativ och innehåll. Jag vill lyfta en skillnad som jag tycker mig 

kunna se mellan datorspelens och filmernas förmåga att aktivera ett historiemedvetande.  

Tuvesson har i sin analys av spelfilmen Schindlers list fastställt att betraktarens 

historiemedvetande kan aktiveras genom att titta på filmen. Framförallt rör det sig om scener 

som ignorerar grundvalsprinciper och uppfattningar om det normala, detta menar Tuvesson 

stimulerar betraktarens historiemedvetande.
46

 Detta skulle kunna härledas till Thorps 

kategorisering som omfattar omvälvande händelser som kraftigt rubbar på människors 

uppfattningar av verkligheten.
47

 Detta belyser även Karlsson när han konstaterar att vårt 

historiemedvetande tenderar att aktiveras av exempelvis trauman eller kriser.
48

 Tuvesson 

menar att en illustration av en omvälvande händelse är nog för att stimulera människors 

historiemedvetande. Jag vill med detta peka på en skillnad i hur datorspel och filmer kan 

aktivera ett historiemedvetande. Denna skillnad grundar sig i realismen som skiljer de båda 

medierna åt och den mänskliga kontakten som uppstår mellan filmens skådespelare och 
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betraktare. Skillnaden är påtaglig om man jämför med Empire: Total War som ses ur ett 

fågelperspektiv, där tusentals människor kan dö på skärmen utan att det egentligen berör 

spelaren. Detta grundar sig i stor utsträckning på härskarperspektivet i Empire: Total War 

som medför att den mänskliga kontakten med spelvärlden är kraftigt reducerad. I filmer får vi 

däremot stundtals ta del av mycket realistiska skildringar av historiska händelser som kan 

vidröra en spelares historiemedvetande på en djup och känslomässig nivå. Jag menar därmed 

att realismen är en faktor som har betydelse i aktivering av historiemedvetandet. Kanske 

framförallt när man talar om normativa värden och omvälvande händelser. 

Gulfstedt menar å andra sidan att detta skiljer sig åt beroende på vilken genre av datorspel du 

undersöker. Exempelvis lyfter Gulfstedt fram i sin studie att förstapersons datorspel i en högre 

grad ökar närheten mellan spelaren och dess innehåll.
49

 Hon jämför detta faktum med 

spelarens roll i strategispelet Europa Universalis III genom att påpeka att spelaren inte möter 

några karaktärer som den kan identifiera sig med. Istället kommunicerar spelaren helt och 

hållet med spelet på ett systematiskt plan. Europa Universalis III och Empire: Total War är 

mycket lika varandra i sin utformning och kan sägas fungera likadant. Samtidigt anser jag att 

datorspel oavsett genre ännu inte når upp till den grad av realism som kan skildras i filmer och 

att denna skillnad därmed kvarstår. 

Jag vill avslutningsvis lyfta en problematik som jag upptäckt är väldigt påtaglig i Empire: 

Total War och som kan ha en negativ inverkan på spelets potential som kunskapsutvecklande. 

Som jag belyst i mina resultat finns det en stor mängd faktaorienterad information i Empire: 

Total Wars historiska innehåll men att detta i många fall kräver att spelaren aktiverar sig och 

tar ett beslut att läsa texterna. Den faktaorienterade informationen i spelet har ingen betydelse 

för spelarens progression, utan det räcker i regel att läsa de sammanfattande symbolerna som 

beskriver vilka plus och minus nationen får av exempelvis forskning. Linderoth belyser ett 

resonemang som beskriver datorspel utifrån två olika dimensioner, det ena är den 

innehållsmässiga kontexten och den andra är spelets regelverk.
50

 När en spelare vill ta sig 

framåt i ett datorspel så är det regelverket som bestämmer hur detta ska gå till, den 

innehållsmässiga kontexten berättar i regel historien och sätter den visuella färgen på 

spelvärlden. Problematiken jag vill lyfta grundar sig i det faktum att spelare av datorspel 

riskerar att lägga för stort fokus på spelets regelverk och därmed riskera att missa mycket av 

spelets innehållskontext.    
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Jag har själv upplevt problematiken när jag spelat Empire: Total War då det sällan känts 

motiverande att läsa de faktaorienterade texterna då de inte är sammankopplade med min 

progression i spelet. För att belysa detta ytterligare vill jag lyfta in delar av Ekströms 

observationer där han låtit gymnasieelever spela datorspelet Age of Empires 3 som är ett 

realtids strategispel med fokus på den europeiska kolonialismen. 

Spelare Anders 

(---)Tempot i spelandet från första början håller i sig vilket också syns i hur han läser 

instruktionerna. Han verkar inte överhuvudtaget läsa instruktionerna och lyssnar 

inte heller på vad rösten säger. Han förutsätter att han förstår grunderna vilket han 

också gör, iallafall när det kommer till själva krigandet, med endast ett par 

förklaringar från min sida. 

(---) Han bryr sig inte nämnvärt om den bakomliggande historien, vilken jag får förklara då och då. Han missar 

också objektiv (vad man ska göra för att klara uppdragen), delobjektiv och verkar inte riktigt förstå varför han 

spelar. Detta beror på att han helt enkelt missar texter och röster som förklarar detta, då han är helt koncentrerad 

på spelandet och krigandet. 

 

Spelare Albin: 

(---) Dock klickar han snabbt förbi filmen som är innan första uppdraget, eftersom den 

är frivillig. Detta gör att han missar viktig information då han aktivt väljer att 

börja spela direkt och att han i första uppdraget inte riktigt förstår vad som händer, 

och vad relevansen i det han gör ligger.
51

 

 

Utifrån mina egna upplevelser, de resonemang som Linderoth lyfter om datorspelens två 

dimensioner och Ekströms observationer vill jag peka på en möjlig hypotes. Att det existerar 

en problematik i att datorspelens innehållskontext överspeglas av dess regelverk och därmed 

problematiserar en potentiell kunskapsutveckling genom datorspel. Vid en första anblick 

verkar detta grunda sig i att innehåll och progression i spelet inte alltid är sammanvävda vilket 

gör att spelaren i första hand väljer bort innehållet. Ett argument skulle kunna vara att ett 

datorspel är till för att spelas och inte läsas. Jag påstår dock inte att en kunskapsutveckling 

inte kan ske genom ett datorspel, genom Road to Independence lär sig spelaren exempelvis av 

spelets berättelse. Detta kräver dock att spelet är drivet av en berättelse vilket inte alltid är 

fallet. Denna hypotes skulle kunna utgöra en utgångspunkt för vidare studier om datorspelens 

potential att utveckla kunskap i dess spelare. 
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