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1 Indledning og problematikker
Visse ting fra min barndom står stadigt lysende klart i min erindring. Blandt disse minder er
blandt andet min farmors historiske fortællinger om mordet i Finneruplade på kong Erik Klipping.
Min farmor var barn i mellemkrigstiden og dermed selvfølgelig et barn af den tids historiesyn, men
der var noget eventyrligt og fantasifuldt over den måde at forstå og fortælle historie på, som var
tryllebindende for et barn. Fortællinger om helte og riddere har siden de opstod været inspirerende,
også selvom de ikke nødvendigvis er lødige i en professionel historikers øjne. Jeg er ikke sikker på,
at min interesse var blevet fanget i samme grad, hvis min farmor ikke havde fortalt historie som en
narrativ, hvor hun måske en gang imellem lukkede huller i fortællingen ud fra sin egen fantasi.
En anden erindring, der også føles meget nær, er den første computer, vi fik i husstanden, da
jeg var omkring tolv-tretten år gammel i start 90’erne. Jeg husker tydeligt de første spil, som jeg
spillede, og hvilken fornemmelse de gav mig. Det var næsten ikke til at holde ud at skulle vente til
næste gang, man fik lov at spille. Begge disse erindringer har sat spor på mine interesser den dag i
dag, og mit valg af emne til denne bachelor har måske til dels at gøre med disse oplevelser. Det første
computerspil, hvor jeg så en sammenkobling af historie og spil, var i det ældste af Civilization
spillene. Jeg spillede ikke for at lære historie som fag, men fordi jeg havde indflydelse på den fortalte
historie. Det var min egen verdenshistorie. På den måde blev den personlig og jeg fik et tilhørsforhold
til denne. Præcis som min farmors danmarkshistorie. Computerspillet blev en videreførelse af den
stemning min farmor havde skabt nogle år forinden med sin narrative historiefortælling. Det
inspirerede og gav lyst til at vide mere om historie.
Jeg har siden tænkt, hvad det er, der er så specielt ved computerspil, og om det ikke skulle
kunne bruges i forbindelse med lærergerningen. Det er derfor med baggrund i ovenstående, at jeg i
denne bacheloropgave vil udforske, analysere og strukturere de muligheder, som computerspillet
åbner op for i en historiefaglig skolesammenhæng. For kan computerspillet noget, som ingen andre
medier og læringsmidler er i stand til, og er det overhovedet muligt at kontrollere og
retningsbestemme den læring, som finder sted under spillets udfoldelse.

1.1 Problemformulering
Hvilke styrker kan inddragelse af computerspil i historieundervisningen have for elevernes
læring, motivation og historiebevidsthed, og hvordan kan læreren vurdere og didaktisere
computerspil, så disse styrker udnyttes optimalt?
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1.2 Afgrænsning og uddybelse af problemstilling
Når jeg skriver ”Hvilke styrker” i min problemformulering, så kan det tolkes, som om jeg er
sikker på at computerspil vil styrke elevernes læring. Jeg vil da også analysere med udgangspunkt i
at finde de styrker som spillet kan bidrage med i en undervisningssituation. Dette udelukker dog ikke
at jeg også vil finde frem til faldgruber og andre uhensigtsmæssigheder ved brugen af computerspil i
en historiefaglig kontekst. Disse vil selvfølgelig også blive nævnt og brugt i mine analyser og
udvikling af mine didaktiske overvejelser på lige fod med styrkerne, for at danne et helhedsindtryk
af computerspillet som læringsmiddel og støtte for historieundervisningen. Da mit lærerfaglige fokus
er på historiefaget, vil jeg primært beskæftige mig med dennes didaktik, men eftersom jeg ikke har
fundet nogen speciel historiefaglig didaktik i forbindelse med brug af computerspil, vil andet, som
jeg finder relevant for at kunne opstille mine didaktiske overvejelser, også blive inddraget. Desuden
vil jeg indsnævre min primære analyse til kun at omfatte ét spil – Civilization V.

1.3 Metode og empiri
Jeg har opdelt opgaven i 6 kapitler med en underinddeling i afsnit. I kapitel 2 vil jeg præsentere
de begreber og teorier som jeg har brugt som grundlag for analysen og udarbejdelsen af min
didaktiske tilgang til computerspillet.
I min analyse i kapitel 3, vil jeg inddrage min empiri, som er et interview med en lærer, der har
brugt Civilization V i sin undervisning. Denne vil indgå sammen med kapitel 2s teoritolkning til at
udforme mit bud på en historiedidaktisk tilgang til computerspil i kapitel 4. Kapitel 5 vil være endnu
en analyse, som baseres på mit udviklede materiale fra kapitel 4. Endelig afrunder jeg og
perspektivere i kapitel 6. Jeg vil i løbet af opgaven løbende forsøge at tydeliggøre over for læseren,
hvorfor jeg gør, som jeg gør. Mit empiri stammer fra et telefoninterview med en lærer som ifølge
forskrifterne er anonymiseret. Undertegnede kender dennes navn og arbejdsplads. Interviewet er
vedlagt som lydfil. I min analyse af dette, vil henvisninger referere til denne fil samt et tidspunkt for
citatet. De vedlagte bilag skal bruges, som støtte for læserens forståelse. Når de er relevante, vil jeg
henvise direkte til dem i teksten.
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2 Teorigrundlag og tolkning
I forbindelse med min problemformulering, har jeg brugt visse begreber, som kan tolkes
forskelligt alt efter beskuer. Herunder har jeg afklaret min forståelse af disse igennem forskellige
teorietikkere. Desuden vil jeg forklare, hvordan brugen af disse begreber vil indgå fremadrettet i min
opgave. Ud over begreberne i problemformuleringen vil anden teori, som skal benyttes senere i
forhold til analyse og udarbejdelse af didaktiske overvejelser også blive belyst og tolket.

2.1 Læring
Læring er et centralt begreb, hvis ikke det mest centrale, i alt undervisning og pædagogik.
Hvordan får vi eleverne til at udvikle sig i den retning, som fagenes mål og skolens overordnede
formålsparagraf dikterer? I modsætning til tidligere, hvor læring (eller indlæring som det i udbredt
grad blev kaldt) blev opfattet som vidensoverførsel fra en person (læreren) til en anden (eleven), så
er der i dag udbredt enighed om at læring er en proces, der tager udgangspunkt i det enkelte individ.
Dette foregår ved, at individet selv konstruerer, nedbryder og genopbygger viden i samspil med
omgivelserne. Når jeg fremefter vil benytte begrebet, så gør jeg det således med udgangspunkt i et
socialkonstruktivistisk læringssyn. Til at underbygge min forståelse, vil jeg bruge Knud Illeris
(fremefter Illeris) som grundlag.
Illeris deler læring op i tre dimensioner, hvor alle tre er lige vigtige, hvis der skal kunne finde
læring sted. Som lærere er det vores opgave at skabe rammerne for, at disse dimensioner kan være til
stede i undervisningen. Skulle en af dimensionerne mangle, vil der ikke finde læring sted. (Illeris,
2001).
Illeris har opstillet sin tese om læring i en overskuelig model, læringstrekanten. (Bilag 1). De
tre dimensioner benævnes kognition, psykodynamik og samspil.
I kognitionsdimensionen ligger det egentlige indholdsområde. Det er den måde, vi opbygger ny
forståelse ved at kunne referere til allerede kendt viden og erfaring. Det er en måde at kategorisere
vores indtryk psykologisk forstået. Denne dimension har dog ikke kun at gøre med at skaffe sig
faktuel viden. Det har også at gøre med, hvordan vi skaber mening og fremefter bruger denne viden
i andre situationer til at skabe mening. (Illeris, 2001, s. 5) Det, jeg fremefter inddrager og fokuserer
på fra denne dimension, vedrører forforståelse, indholdsniveau og sammenhængsforståelse. Denne
dimension vil blive overset, hvis vi eksempelvis viser en 4. klasse en dybt kompleks og nuanceret
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dokumentar om Cubakrisen og de geopolitiske baggrunde herfor. Eleverne vil ikke have nogen
forforståelse for de begreber og mekanikker, som bliver omtalt i filmen, og dermed intet lære.
I dimensionen psykodynamik ligger elevens lyst til og følelser for undervisningen. Denne
dimension vedrører om eleven kan finde det psykologiske overskud, der skal til for at koncentrere sin
opmærksomhed om det, der foregår. Dette er en meget kompleks psykologisk proces, som strækker
sig tilbage til det nyfødte barn og de anlæg, oplevelser og sociale relationer som eleven har med sig
herfra og efterfølgende. Disse processer vil ikke blive forklaret yderligere i denne opgave, da dette
vil blive for omfattende. Brugen af denne dimension vil ske med udgangspunkt i, at det er lærerens
rolle at understøtte eleverne i deres forståelse af indholdet ved at tilrettelægge en undervisning, som
inddrager eleverne på en sådan måde, at de bliver interesseret og kan se relevansen af undervisningen.
(Illeris, 2001, s. 5) Denne dimension er forbundet med begrebet motivation, hvorfor dette i min
opgave vil træde i stedet for denne dimension. Jeg vil i senere afsnit uddybe min forståelse af
motivationsbegrebet.
Den sidste dimension er samspil. Her forstås overordnet de omgivelser og sociale strukturer
undervisningen foregår i. Det er evnen til at samarbejde og kommunikere. For at der opstår læring
hos et individ, er det altså nødvendigt, at dette individ forstår, hvordan man indgår i et
læringsfælleskabet og kan kommunikere i dette.
”At gå i skole” vil i forskellige kulture associere vidt forskelligt. (Illeris, 2001, s. 10) I
forbindelse med computerspil i undervisningen vil det altså sige, at man skal tænke over, hvordan en
sådan undervisning skal finde sted, i og med at de fleste elever nok ikke har været vant til at befinde
sig i en undervisningskontekst indeholdende computerspil.
Kognitions-, motivations- samt samspilsdimensionen er således væsentlige at indtænke i en
historiefaglig spildidaktik, hvis computerspillet skal fordre læring og dermed have sin berettigelse i
historieundervisningen. Eksempelvis er det vigtigt, at vi som lærere i tilknytning til
samspilsdimensionen gør sig overvejelser i forhold til konkurrenceelementet i det computerspil vi
introducerer, da formålet med inddragelse af spillet eksempelvis kunne være at styrke elevernes
historiebevidsthed og gøre undervisningen anderledes og sjov, men næppe at splitte klassen socialt!
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2.2 Motivation
Som nævnt i det foregående var motivation en del af læringsbegrebet. Men da det i opgaven
også vil indgå i selvstændig sammenhæng, synes det nødvendigt at uddybe begrebet. Læring er
afhængig af motivation, men motivation kan godt ses uden for en skolesammenhæng, hvor læring
ikke er fokusset. Derfor vil jeg beskrive motivation med dobbelt forståelse.
I første omgang kan man kalde motivation for drivkraft. Lysten og behovet for at opnå mål er
det, som drivkraften baseres på. Jeg vil dog med udgangspunkt i Svend Brinkmann (herefter
Brinkmann) nuancere og udbygge dette. Han beskriver en anden type af motivation, som tager
udgangspunkt i mening.
Alle mennesker er motiverede. Selv skoleelever, som er urolige eller ikke følger med i
undervisningen, er motiverede. De er blot motiverede i en anden retning, end den vi som lærere
ønsker. For at give disse elever en motivation i den retning vi ønsker, gælder det således om, at de
kan se en mening med det, de skal lære. Denne mening vil opstå, hvis de kan udtrykke sig aktivt og
undersøgende sammen. (Brinkmann, 2007, s. 97-98)
Eller sagt på en anden måde: Hvis jeg skal lære noget nyt, vil den indre drivkraft for dette være
størst, hvis det jeg skal lære giver mening for mig som individ. For at det giver mening for mig skal
jeg kunne se det give mening igennem min egen brug af det lærte. – Jeg skal opleve at det giver
mening.
Motivation er altså i denne sammenhæng en sammensat proces bestående af en ydre mening
som katalysator for den indre drivkraft. Spørgsmålet er så, hvordan computerspillet kan bruges til at
skabe mening i skolesammenhæng og dermed motivation for eleven. Men først bliver jeg nødt til at
indkredse skolesammenhængen, historiefaget og dets begreber.

2.3 Historiebevidsthed
Jeg vil i denne opgave bruge historiebevidsthed frem for historisk bevidsthed, som er det
begreb, der bliver brugt i forenklede Fælles Mål. Dette begrunder jeg med min opfattelse af begrebet
historisk bevidsthed som en delmængde af historiebevidsthedsbegrebet. Her vil jeg støtte mig til
Bernard Erik Jensens forklaring om, at historiebevidsthed er enhver bevidsthed, der beskæftiger sig
med forholdet mellem fortid, nutid og fremtid. Hvorimod historisk bevidsthed mere handler om
tolkningen af kontinuitet og forandring, samt bevidstheden om at vi mennesker er historieskabte og
historieskabende. (Jensen, 2003, s. 59-60)
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Det vil sige, at når jeg fremover bruger begrebet, så henvises ikke til forenklede Fælles Måls
forståelse, hvor det er gjort til et delmål inden for kompetenceområdet historiebrug, men til en bredere
historiefaglig forståelse, hvor mange af forenklede Fælles Måls kompetenceområder og færdighedsog videns mål indgår.
Jeg vil bruge begrebet til at forstå, hvad det er, der er vigtigt, at vi som historielærere er med til
at styrke og udvikle hos eleverne, så de bliver selvstændige bevidste individer, som kan handle på
baggrund af indsigt i og forståelse for den verden, vi lever i.
Når jeg ovenfor skriver styrke og udvikle frem for at skrive skabe historiebevidstheden hos
eleverne, så er det med fuldt overlæg. Historiebevidsthed er et grundvilkår for menneskelig
erkendelse. Som mennesker agerer og opfatter vi i nutiden på baggrund af erfaringer fra fortiden. Ud
fra dette vil vi skabe håb for og forventninger til fremtiden. Elever, selv i de mindste klasser,
begynder at danne sine egne forståelser for verden igennem egne erfaringer og de påvirkninger fra
omverdenen, de møder i deres hverdag. Film, computerspil, litteratur og omgangskreds refererer til
tid og rum fra den levede historie, men altid med forskellige fortolkninger og narrative former som
grundlag. I sin bog ”Historiedidaktikk” beskriver Erik Lund denne form for historiebevidsthed som
”hverdagsforståelse”. (Lund, 2011, s. 29) Denne hverdagsforståelse er blandt andet med til at danne
forskellige gruppers fælles identitet igennem referencepunkter på kryds af generationer. Det er
vigtigt, at vi, som undervisere, er opmærksomme på dette. Vi bliver nødt til at inddrage disse
hverdagsforståelser i undervisningen, for at eleverne kan blive opmærksomme på, hvordan fortiden
bliver brugt i forskellige sammenhænge. Vi skal styrke elevernes bevidsthed om, hvordan den fortalte
historie ikke nødvendigvis afspejler den levede historie, således kan eleverne, hvor end de møder den
fortalte historie, blive rustet til at gennemskue brugen af denne i deres omverden. Lige fra
underholdning med et historisk indhold til den politiske legitimering. I sidste ende har måske specielt
det sidstnævnte betydning for vores demokratiske samfundsprocesser. Når vi i skolen skal styrke og
fagliggøre historiebevidstheden hos elever, vil det være nødvendigt at vende sig mod videnskabsfaget
historie og dets teoretiske grundlag. Erik Lund præsenterer en todelt model (Bilag 2), hvor han
redegør for historiebevidsthedens dobbeltsidighed. På den ene side indgår den ovenfor beskrevne
hverdagsforståelse og på den anden side de historiefaglige termer. Disse to sider er forbundet som i
et dynamisk kontinuum. Således befinder man sig ikke i enten den ene eller den anden side af
modellen, men derimod vil eleverne på forskellige områder være mere eller mindre i den ene eller
anden side. Vi kan som historielærere bruge modellen som identificeringsredskab til planlægning af
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undervisningen. Hvad er det for en del af elevernes historiebevidsthed, vi lægger vægt på at fagliggøre
fra gang til gang?
For at sammenkoble dette afsnit med min problemformulering, vil det altså sige; for at
computerspil skal kunne bruges som undervisningsmateriale i en historiefaglig sammenhæng, så skal
det hjælpe læreren med at styrke og udvikle elevernes historiebevidsthed i retning mod venstre side
af modellen. (Bilag 2)

2.4 Computerspil
I de næste tre afsnit, vil jeg forsøge at inddæmme, hvad computerspillet er. Dette gør jeg for at forstå,
hvilke læringsprocesser det er, som er i spil hos brugerne. Det er nødvendigt at vide, for at forstå
muligheder og begrænsninger. Jeg vil dog starte helt ovenfra ved at definere ordet computer, som
danner grundlaget for denne type af spiludfoldelse.

2.4.1 Computerens muligheder
Computerens indtog i vores hverdag er et uomtvisteligt fakta. Den ses alle steder, om det er i
hjemmet, det offentlige rum eller på arbejdspladsen. De fleste mennesker ville ikke kunne udføre
deres arbejde uden en computer i en eller anden form. Det gælder lige fra skraldemanden til
astronauten. Vores samfund er i de sidste 50 år blevet omlagt således, at det i sin nuværende form
ville bryde sammen, hvis vi fjernede computerchippen fra verden. Men hvad bruger vi den egentlig
til?
Meget kort fortalt så er det ifølge David Williamson Shaffer (fremefter Shaffer) til simulering
af verden. Computeren udarbejder simuleringsmodeller inden for forskellige facetter af livet. Disse
modeller gør, at det bliver lettere for os at udføre forskellige arbejdsgange. Computeren overtager
simpelthen visse funktioner, som vi ellers selv skulle have foretaget. Ydermere lader disse
computermodeller os udforske tænkte situationer og kreationer, som vi ellers ikke havde mulighed
for at afprøve.
Shaffer mener, at computeren, som den bruges i vores arbejdsliv til simulering af verden, bør
tænkes ind i uddannelsessystemet. Han mener, at computeren kan og bør ændre den måde, hvorpå vi
underviser kommende generationer. Vi har nu mulighed for at lade elever gøre ting, som man gør til
dagligt i ”den rigtige verden” uden for skolen, og derigennem give dem muligheden for at afprøve de
forklarede teorier på en ny måde. Yderligere vil dette også kunne give eleverne nye kompetencer
inden for det at tænke innovativt og kreativt. (Shaffer, 2006, s. 9)
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Computeren kan tilbyde computerspillet som et redskab til lærere og elever, hvormed
forskellige professioners arbejde visualiseres – ja endog hele samfundsstrukturer og verdener kan
simuleres. Vi har muligheden for, at de kommende generationer kan udføre ingeniøren,
byplanlæggeren og andre professioners arbejde uden risiko for samfundet eller de unge selv. Man kan
så spørge, hvilke computerspil kan vi bruge til at undervise med?
Men først må vi finde ud af hvad computerspil er?

2.4.2 Computerspillet – en sammensmeltning af leg og spil
I de fleste former for spiludfoldelse, og derfor også i mange computerspil, vil der foregå en eller
anden form for læring hos de deltagende, men hvilken og hvordan vil variere meget fra spil til spil.
Carsten Jessen (herefter Jessen) påpeger, at man siden 80’erne har forsket i computerspillets
muligheder i klasserummet, uden at det for alvor er slået igennem som et brugt
undervisningsmateriale. Det kan være svært at gennemskue, i hvilken retning læringen bevæger sig,
og det er derfor svært at definere læringsmål og tilrettelægge undervisningen. Dette kan ifølge Jessen
skyldes, at der i spillets ”natur” implicit indgår leg som en vigtig bestanddel. (Jessen, 2008)
Trine May og Bo Kampmann Walter (herefter May & Walther) skriver i en fælles artikel om
undervisning med computerspil og om forholdet imellem leg og spil. De beskriver, hvordan brugere,
anmeldere og producenter af computerspil tit bruger begrebet ”gameplay” til at udmåle spillets
kvalitet. På dansk kan man oversætte det til ”spilleg”. De beskriver begrebet leg som nærvær. Når
man leger, befinder man sig i en ”magisk cirkel”. Man forlader virkeligheden og nuet og giver sig
hen til fantasiens verden, hvor vi selv kan bestemme regler, værdier, og roller. Dem, som ikke begiver
sig ind i nærværet, har svært ved at være med i legen. Vi kender det alle, fra da vi var børn: Der var
intet værre end dem, som ikke ville være med på legens præmisser, eller dem, som man ikke kunne
forhandle roller og reglerne for legen med. I begrebet gameplay indikerer spil, modsat leg, på forhånd
nøje fastsatte rammer og regler, og hvor legen mest af alt gælder om ”at være dér” – altså tilstede i
legen, gælder det i spillet om at nå målet. Spilleren er underlagt visse begrænsninger, som i mere eller
mindre grad forhindre vedkommende i at nå mål. Hvis ikke disse forhindringer forstås og løses, når
man aldrig de mål, man sætter sig inden for spilverdenen. (May & Walther, 2010)
Så kan vi vende tilbage til starten af afsnittet. For det er nu vi kan koble læring til spil. For at
opnå legestemningen i spillet, bliver vi i spil nødt til at lære. Vi skal lære reglerne og de
grundlæggende principper. Disse er i visse af nutidens computerspil ganske omfattende. Alligevel
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går der som regel ikke lang tid, fra man har startet computerspillet første gang, til de mest nødvendige
regler er tillært, altså forudsat at ”legen” i netop dette spil bliver interessant for brugeren. Er den det
– altså interessant for brugeren, vil rammerne og reglerne åbnes op for brugeren, og de muligheder
og begrænsninger, som modspilleren, i form af den kunstige intelligens, opererer efter, vil brugeren
efterhånden kunne ane. (Jessen, 2008)
Det gode computerspil er således et, som kan motivere brugeren til at fortsætte og lære regler,
fordi de kommer i en legende stemning. Nu kan vi så gå videre til spørgsmålet om, hvilke motiverende
computerspil, som er brugbare i en skolesammenhæng?

2.4.3 Brugbare Computerspil
Efter dette blik på computerspil helt overordnet, er det nu interessant at finde ud af, hvilke spil,
der er brugbare i skolen - og senere - specifikt til historiefaget. Derfor vil jeg her afdække nogen
kriterier, man kan bruge til at vurdere, om et spil er egnet til undervisning. Her inddrages igen Shaffer.
Han bruger ordet epistemic-games om spil, som støtter elevernes innovative evner, hvilket for ham
betyder:
“Innovative thinking means more than just knowing the right answers on a test. It also means
having real-world skills, high standards and professional values, and a particular way of thinking
about problems and justifying solutions.” (Shaffer, 2006, s. 12)

Epistemic-games danner Shaffer af ordet epistemologi - erkendelsesvidenskab. Disse såkaldte
epistemic-games er ikke spil, som er produceret og klar til brug. Det er Shaffers bud på det ”perfekte”
skolespil. Hvad enten det er produceret med det kommercielle eller læringsmæssige for øje. I stedet
for at pege på konkrete spil, som man kan bruge, kommer han altså med en udredning af, hvilke
egenskaber et sådan spil burde have. Dette vil jeg bruge til at udforme min forståelse for, hvilke spil
der kan være brugbare. Den lyder indtil videre således.
Spil skal kunne simulere et eller andet, som der er professionelle i den rigtige verden, der
beskæftiger sig med. Hvad enten det er inden for det ene eller andet vidensfelt. Modsat andre
undervisningsmedier vil eleverne nemlig i spillet blive betroet den professionelles rolle. Dette vil
også betyde, at et spils egnethed må vurderes i forhold til faget, som spillet skal indgå i. Kan spillet
bruges til at tænke, handle/agere og i sidste ende stille spørgsmål til den vidensverden, som faget
omhandler?
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Ved at sammentænke dette med sidste afsnits motiverende computerspil kan man begynde at
ane en struktur for det skolebrugbare computerspil.
De computerspil, som lader brugeren indgå i rollen som professionel, og som tilbyder det
legende element, eller sagt på en anden måde, det eksperimenterende og uforudsigelige, åbner op for,
at eleven motiveres til at fortsætte i sin stræben efter at løse problemerne i det univers. I spillet vil
der, som i den virkelige verden, være rammer og regler, som hører den profession, videnskab o.l. til,
som spillet simulerer. Som lærer kunne et vurderingsspørgsmål til et computerspil, man overvejer at
bruge, således lyde: Hvilken måde er det, eleverne skal tænke på for at spille dette spil, og er det en
måde, som også er brugbar i den rigtige verden?

2.5 Computerspil i skolen
I forlængelse af de foregående afsnit er jeg blevet klogere på, hvilke computerspil, der overordnet
synes at være læringspotentiale i. Spørgsmålet er så, hvilken plads computerspil har i de formelle
læreplaner, og om det kan være berettiget at inddrage det i historiefaget.

2.5.1 Computerspil i historiefaget
Sådan står der i læseplanen for faget historie.
”It og digitale medier skal kontinuerligt være integrerede redskaber og læremidler i
undervisningen. ” (Undervisningsministeriet, 2015a)

Dette er en meget bred formulering og må følgelig også indeholde computerspil. I den udvidede
læsevejledning til faget historie er der yderligere et par interessante steder, som jeg kort vil gennemgå
her. I afsnittet om læremidler bliver der bland andet brugt ordet medier om de læremidler –
didaktiserede, som ikke didaktiserede – der bør indgå som historiefagets analyseobjekter. Dette er
opremset i samme sætning som artefakter, byrum og mange andre mere konventionelle historiefaglige
indholdsområder. Et andet punkt er i afsnittet om ”Innovation og entreprenørskab”, hvor spil (ikke
nødvendigvis computerspil) nævnes som en mulig tilgang til, at eleverne opøver historisk bevidsthed
i de ældre klasser. Et sidste punkt, også for læsevejledningen, er fra afsnittet ”It og medier”. Her
nævnes, at den digitale fortælling kan inddrages i undervisningen.
Det er ikke meget fokus, der er på computerspillet i vejledningerne. Ved en søgning på ordet
computerspil, i vejledningsdokumenterne for historiefaget, optræder det to gange. Dette er i
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forbindelse med kanonpunktet Kejser Augustus, hvor der nævnes, at man kan ”se på nogle af de
historiske fortællinger, som findes om dette kæmpe rige, fx i computerspil og Filml”.
(Undervisningsministeriet, 2015b) Derudover én gang i en opremsning af, hvad en historisk
fortælling også kan være under afsnittet historiebrug. (Undervisningsministeriet, 2015b) Når ordet
computerspil indgår i vejledningen, bliver det således nævnt som analyseobjekt og ikke som et
redskab, der kan hjælpe eleverne på en unik måde.
Hvis man derimod læser ”It og digitale medier”, som alias for blandt andet computerspil, så
kan man se det tænkt ind i faget som et redskab til at styrke elevernes forskellige historiefaglige evner,
herunder historiebevidsthed. Man kan dog ikke fortænke lærere i at springe computerspillet over, når
talen falder på undervisningsmaterialer, for når man søger vejledning i undervisningsministeriets
fagvejledning, så er der ingen vejledning om brugen af computerspil. Noget så nyt, og for mange
anderledes, kunne godt bruge sit eget afsnit i vejledningen.

2.5.2 Historiefagets computerspil
I det følgende vil jeg sammenflettet min ovenstående teori til en didaktiske forståelse for, hvad
et computerspil kan tilføre historiefaget i folkeskolen. Dette vil jeg gøre for senere at kunne
sammenholde den med den lærererfaringsempiri, som jeg har indsamlet.
Hvis vi skal inddrage et computerspil i historieundervisningen til at udvikle elevernes
historiebevidsthed, bliver vi følgeligt nødt til at tage højde for den faglige side af
historiebevidsthedsbegrebet, som jeg forudgående har beskrevet. (Jf. 2.3) Det vil forårsage, at vi kan
bruge computerspil på to måder.
Inden jeg beskriver disse to overordnede teoretisk slutninger, vil jeg dog gøre opmærksom på,
at eftersom computerspil er meget forskellige, vil disse to måder at se undervisningen med
computerspil på ikke nødvendigvis være et enten eller. De er sat på spidsen for at overskueliggøre og
vil i mit bud på en historiedidaktisk tilgang til brugen af computerspil senere i teksten blive yderligere
sammenkoblet og nuanceret.

2.5.2.a Computerspillet som historieanalytisk artefakt
Vi kan bruge den fortalte historie, der bliver formidlet i computerspillet som analyseobjekt. På
denne måde vil vi kunne eksemplificere begreber og analysemetoder for eleverne. Hvis vi vælger en
sådan tilgang, som også er den tilgang til computerspil, jeg ser tydeligst beskrevet i vejledningen til
forenklede Fælles Mål for historie, så må vi unægtelig opfatte det brugte computerspil som en kilde
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til elevernes hverdagsforståelse. Altså som noget, der hører til i den højre side af den præsenterede
model (Bilag 2) og derfor kan inddrages og bearbejdes med henblik på, at eleverne udvikler en
forståelse for at, computerspillet er et udtryk for en specifik historiebrug, og at den fortalte historie i
spillet ikke må forveksles med den levede historie. Hvis vores udgangspunkt bliver spillet som
analyseobjekt bliver selve det, at det er et computerspil med mekanikker, simuleringer og gameplay
ikke det primære fokuspunkt. Det bliver derimod dets udtryk, produktionskontekst og fortælling.
Denne måde at bruge computerspil på vil ikke i sig selv være læringsstøttende for styrkelse af
historiebevidstheden, det er først, når vi som lærere begynder at tale med eleverne om fortællingen,
om formålet med produktionen, om de historiske referencer og udtryk i spillet, at eleverne igennem
lærerens spørgsmål, sammenligninger og begrebsudredninger, at eleverne vil blive styrket i deres
faglige historiebevidsthed. Computerspillet vil brugt som artefakt givet motivere i samme grad, som
når vi bringer film ind i undervisningen, men denne metode vil i princippet ikke indebære, at man
nødvendigvis behøver at afprøve spillet i timen. Screenshots, klip fra YouTube og andre videosites
samt elevernes egne erfaringer kan bruges som reference til spillet.
At bruge computerspillet som beskrevet ovenfor er helt klart en mulig tilgang, omend det også
er en meget traditionel tilgang, idet der her skæres den del af spillet væk, som Shaffer netop plæderer
for, er det unikke og meningsfyldte ved computerspillet i skolesammenhæng – nemlig simuleringen
af noget der ligner virkeligheden. I det næste afsnit vil jeg beskrive den anden tilgang til
computerspillet ved at inddrage den måde Shaffer foreslår.

2.5.2.b Computerspillet som undervisningsredskab
Et spil, der simulerer og stimulerer den faglige historiebevidsthed, vil indebære, at man ved at
spille spillet i en vis grad kommer til at handle og tænke som en professional, dvs. her som en
faghistorikker. At forstå computerspillet som et undervisningsredskab gør, at eleverne bliver nødt til
at spille spillet for at opleve og interagere med simulationen. Forskellige spils interaktivitet kan
variere meget, og de rammer og regler, som vi skal overholde kan være enten meget lukkede eller
meget brede. Med tanke på May & Walther vil alle disse faktorer kombineret med den leg, der kan
udfoldes kunne betegnes gameplay.
Hvis gameplayet kan bruges til at skabe mening i det indhold læreren har sat sig for, at eleverne
skal have indsigt i, så vil spillet fungere som katalysator for elevernes indre drivkraft. Altså motiverer
eleverne til at være opmærksomme på de mekanismer, som læreren vil have dem til at tænke over.
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Det vil selvfølgelig afhænge af spillets udformning, i hvor høj grad disse mekanismer er tydelige, og
dermed i hvor høj grad læreren skal støtte eleverne til at opdage dem.
Jeg vil i det efterfølgende forsøge nærmere at karakterisere et epistemic-game, som
sammenblander historiefaget og spil. Et sådan epistemic-game har til formål at hjælpe læreren med
at udvikle elevernes faglige historiebevidsthed. Disse karakteristika opstiller jeg for senere at kunne
bruge dem til at opstille min historiedidaktiske spiltilgang.
Historiebevidsthed, som jeg har beskrevet det, er et meget bredt begreb, og processerne i dette
begreb er sammenhængende og komplekse, derfor vil et spil, der styrker dette i udgangspunktet skulle
kunne stimulere flere af begrebets underbegreber i en sammenhængende kontekst. I et spil, hvor
eleverne eksperimenterer med en fortalt fortid ved at stå overfor forskellige valg i den virtuelle nutid,
som kan få mere eller mindre betydning for den virtuelle fremtiden, vil eleverne opleve, at de er
brugere af deres erfaringer og viden fra den virtuelle fortid. Dette vil være et
eksemplificeringsredskab, som læreren kan bruge til at undervise med. Eleverne vil alt efter deres
baggrund (både i spillet men også udenfor) lægge vægt på forskellige ting i deres valg. Andre elever
vil på andre tidspunkter i spillet gøre det samme eller noget andet med lignende eller anderledes
resultater. Læreren vil kunne påpege, hvis spillet ikke er programmeret til dette, at disse valg er
individuelt baseret og bliver foretaget ud fra elevens egen centrerede spilverden. Og at vi som spillere
aldrig helt kan forstå, hvordan vores valg har indflydelse på spillets gang, eftersom der er mange
skjulte processer, som vi ikke tager med i overvejelserne. Eleverne vil have forskellige opfattelser af,
hvilken årsag, der var grundet til at en specifik situation udviklede sig som den gjorde. Undervejs i
spillet vil eleverne skulle stoppe op og tage noter til den fortælling, som de ser udfolde sig i spillet.
Til sidst efter endt spil skal de nedskrive deres virtuelle historie, sådan som de oplevede den. Dette
kan være med til at understøtte indsigten i begrebet historiebrug. Hvem lægger vægt på hvad, og
hvorfor gør de det? Samtidigt vil dette også kunne bruges til at styrke elevernes forståelse for
begreberne den levede og den fortalte historie.
I en simulering som denne er det vigtigt, at der er en bred eksperimenterende ramme med mange
facetter. Det skal ikke være nemt for eleverne at gennemskue computerens kunstige intelligens og
dennes regler for strategi. Her skal bruges analytiske evner til at forholde sig til computerens
operationer. For at kunne fokusere endnu mere på disse evner kan en multiplayer (flere spillere i
samme spil) tilgang være svaret. Et spil med multiplayer funktion vil bryde den logik og
forudsigelighed alle kunstige intelligenser - lige meget hvor avancerede matematik de bygger på - må
operere efter. I et spil, hvor menneskelig uforudsigelighed og logik tilsat følelser, bliver et element
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vil kommunikation og analytiske evner spille en meget vigtig rolle. Lige som det gør i virkeligheden,
når mennesker kommunikerer med hinanden. Elevernes kritiske og analytiske evner vil blive
stimuleret i spillet. I et sådan spil vil eleverne skulle bruge kildekritisk tilgang. Hvem siger hvad, og
hvad kan deres baggrund for dette være? Hvilke interesser har de, og kan vi stole på det, som bliver
sagt og fremlagt? Multiplayer-funktionen kan dog skabe et par faremomenter i forhold til
læringsbegrebet, og dette skal man som lærer være meget opmærksom på. Disse aspekter vil blive
inddraget i mit bud på en historiedidaktisk tilgang til computerspil.
Historie-indholdsmæssigt vil mit bud på karakteristika for et epistemic-game fordre at spillets
tidslige dimension bliver lineær, og spillet skal strække sig over en periode, som er lang nok til, at
eleverne kan få indtryk af at nogen handlinger har indflydelse nu og her, mens andre vil kommer langt
senere. Dette kan være med til at styrke årsag-virkning forståelsen hos eleverne. Spillet vil også
inddrage visuelt kreerede historiske spor og artefakter fra den ”rigtige” levede historie, der bliver
gjort levende igennem handlinger og brug med formål. Forstået således at hvis spillet foregår i en
europæisk middelalderlig kontekst, så vil spillet inddrage den viden, som man igennem artefakter og
andre spor har om dette indholdsområde. I spillet vil de dog ikke være ”historiske”, eleverne vil kunne
se dem brugt ind i den verden, der afspejles. Dette skal gøres, så det bliver en visuel-håndgribelig og
brugbar genstand, der får betydning og mening for elevens spilverden. Dette kan være med til at skabe
referencepunkter for eleven, og igennem genstandene bliver eleverne opmærksomme på forskelle og
ligheder imellem forskellige perioder i tid. Dette kan også være med til at styrke elevernes forståelse
for, at mennesker ikke har været mindre intelligente i fortiden, de har blot været mindre teknologisk
udviklede. I og med at spillet vil strække sig over længere perioder af tid, vil der være mulighed for,
at eleverne også kan få en forståelse for, at de mekanismer, som er med til at forandre verden, ikke
altid behøver at være krig og revolution. Eksempelvis ved at eleverne oplever, at udviklingen inden
for plovteknologien har indflydelse på, hvordan deres interaktive middelaldersamfund vokser.
Den, ovenover beskrevet, karakteristik af et, historiefagsorienteret epistemic-game vil jeg
fremefter bruge som guide i min egen didaktik til at vurdere om et spil kan være egnet som
undervisningsredskab eller om spillet bedre egner sig til analyseobjekt, som beskrevet i afsnit a.
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2.6 Computerspilsdidaktik
Brund & Hanghøj opstiller i en artikel deres didaktiske retningslinjer for, hvordan man som
lærer kan integrere computerspil i undervisningen. Disse vil jeg bruge til at udarbejde et mere
specifikt forslag til nogen didaktiske overvejelser, man kan gøre sig i forbindelse med computerspil
i historiefaget. De opstilles fem overordnede punkter, hvoraf jeg specifikt vil forholde mig til de tre
første punkter.

1 Spiltilgang
Hvorfor vælger man som lærer at bruge et computerspil i sin undervisning? Er det som et afbræk
i hverdagen, for at give eleverne en underholdende oplevelse, på linje med en film, hvor spillet bruges
som afslutning på et forløb, hvor læreren egentlig ikke nødvendigvis behøver at kende spillet, da det
sociale her er det vigtigste? Eller er det med et klart mål for øje, hvor læreren er den styrende og
allerede fra start har planlagt nøje, hvordan spillet vil udfolde sig i tæt forbindelse med resten af
undervisningens faglige mål? Eller er det en blanding af de to – hvor læreren ikke i samme grad som
i eksempel to har sat sig ind i spillets opbygning, men benytter sig af de muligheder, som spillet åbner
op for undervejs? I sidstnævnte er målene ikke specifikt fastsatte på forhånd. (Brund & Hanghøj,
2010)
2 Udvælgelse af spil
Alt efter tilgangen for at bruge et spil vil dette punkt kunne variere meget. Herudover er man
ved udvælgelse af spillet nødt til at sætte sig klare mål for, hvad der skal opnås i forhold til fagets mål
og indholdsområde. Der findes så mange typer af spil, som kan appellere mere eller mindre til den
enkelte elev, at man også er nødt til at tage dette med i sin overvejelse. (Brund & Hanghøj, 2010)
3 Planlægning af spilforløb
Spillet som vælges skal re-designes af læreren. Især bliver dette vigtigt ved spil som ikke
allerede er produceret med henblik på faglig læring. Læreren skal didaktisere spillet således, at det
passer med målene for undervisningsforløbet. Hvad er det, vi vil have eleverne skal få ud af spillet?
Det er vigtigt at medtænke rammerne. Det vil bl.a. sige – skal der spilles enkeltvis eller i grupper?
Desuden er det vigtigt at finde ud af om de tekniske omstændigheder er opfyldt. (Brund & Hanghøj,
2010)
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3 Analyse 1
I det følgende vil jeg analysere mit interview med en lærer, som har brugt computerspillet
Civilization i sin historieundervisning. Jeg vil trække nogle interessante elementer ud, som jeg
samtidigt vil analysere på baggrund af det forrige kapitals spildidaktik samt mine to beskrevne
tilgange i kapitel 2.5.2.
Jeg har struktureret viden fra interviewet i følgende områder


Overvejelser vedrørende forløb



Observerede problemer



Observationer vedrørende motivation

3.1 Undervisningserfaring med computerspil.
I det følgende vil kursiveret tekst være citater fra Lydfil-1. Parentesen bagefter vil være at
sammenligne med andre referencehenvisninger, dog med den forskel at referencen vil være en
tidshenvisning i stedet for en sidehenvisning. Analysen af det følgende vil jeg i sammenhæng med
alt ovenstående bruge til udformningen af min spildidaktik til historiefaget.
(J. er en forkortelse for lærerens navn.)

3.1.1 Overvejelser vedrørende forløb
Spiltilgang
J. ville som udgangspunkt bruge spillet til en anderledes undervisningsform i en 9 klasse, for
”at få nogen af de her lidt stille og rolige computerdrenge lidt mere på banen” (Møller, 2015, s. tid:
01.10) i historiefaget. Dette tyder på, at tilgangen til spillet i første omgang blev set som en
motivationsfaktor. Denne motivationsfaktor kan dog kun, med min definition på motivation og læring
i tankerne, føre til en faglig læring, hvis spillets gameplay kan bruges til at skabe mening i forhold til
de faglige mål. Hvis dette ikke er tilfældet, vil denne tilgang kun kunne benyttes til at styrke det
sociale samspil imellem eleverne, da den ene side i læringstrekanten vil mangle, nemlig den
kognitionsmæssige. Dette vil svare til førstnævnte tilgang i kapitel 2.6 under spiltilgang.

Planlægning
Under planlæggelse og målsætning blev det tydeligt for J., at andre fag også ville kunne
inddrages. Han så spillet anvendeligt i historie, geografi, engelsk og matematik. Historiedelen var
dog det fag, som blev udgangspunktet, og det der blev lagt størst vægt på. Hvis en simulering
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inddrager mange skolefag i et meningsskabende gameplay, vil denne simulering bryde med fagenes
traditionelle rammer og dermed i større grad komme til at afspejle virkeligheden, hvor der er en mere
flydende overgang mellem fag. Hvis vi kan benytte spillets sammenhængssimulering som grundlag
for at styrke elevernes sammenhængsforståelse for et eller flere fag og begreber, vil spillet muligvis
nærme sig det, som Shaffer kalder et epistemic-game: Et spil, som simulerer den virkelige verdens
kompleksitet. Dette kan dog afstedkomme, at læreren bliver nødt til ”at slippe sit fag”, imens eleverne
spiller for at give eleverne helhedsindtrykket, men dermed ikke sagt, at læreren skal være tilskuer.
Især ved de komplekse spil skal læreren gøre sig klart, hvilke mekanismer, der skal lægges vægt på
over for eleveerne, ellers kan der opstår problemer. J. planlagde, at eleverne skulle finde forskelle og
ligheder mellem spillets fortælling, som den udfoldede sig, og den historie, der knytter sig til den
rigtige verden. ”Så de skulle stille spillets historie op imod virkelighedens historie” (Møller, 2015, s.
tid: 03.00). Spillet skulle opsættes således, at de nationer, som blev valgt til at indgå i spillet, skulle
befinde sig i de geografiske områder af verden, hvor deres pendant i den rigtige verden befinder sig.
I spillet var der mange facetter, som kunne sammenlignes med virkeligheden lige fra de forskellige
civilisationers geografiske beliggenhed til forskellige nationers diplomatiske tilgange og ageren.
Forløbets læringsmål var således blandt andet, at eleverne afslutningsvis skulle kunne præsentere
disse forskelle og ligheder i forskellige præsentationer, som grupperne selv måtte udarbejde for at
illustrere pointer. Desuden var tanken endvidere at vise, at de valg eleverne tog i spillet, hvad enten
det var at bekrige en modstander, gå diplomatiets vej, lave handelsaftaler eller satse på forskning og
udvikling af teknologi, altid ville have en virkning på kort og/eller lang sigt. ”Der kommer nogen
konsekvenser for de handlinger man laver” (Møller, 2015, s. tid: 12.50).
J. havde således en forventning om, hvordan spillet kunne have læringspotentiale. Da jeg i
kapitel 2.5.2 opstillede to tilgange, var det, som sagt, sat på spidsen, og J.’s anvendelse kan netop
også ses som et udtryk for begge tilgange. Der skal analyseres forskelle imellem den ”rigtige” fortalte
historie og spillets virtuelle interaktive fortalte historie. I yderste konsekvens ville eleverne kunne
have gjort dette igennem optagede videoklip fundet på nettet. Men da nogle af simuleringens
mekanismer i form af valg og konsekvens også bliver inddraget som udtryk for en måde, mennesker
kan tænke for at forstå fortids, nutid og fremtids sammenhænge, bliver spillet også et redskab til at
belyse denne tankemåde. Eleverne kan altså blive bevidstgjorte om en af de måder, man som
historiker også kan tænke på. Her kan historiebevidsthedsbegrebet anes.
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Rammer
Klassen blev inddelt i grupper af seks eller syv. Grupperne skulle i denne forbindelse indrette
sig således, at nogen spillede imens andre fandt fagmateriale, som kunne sammenlignes med det, der
foregik i spillet. Spillet skulle afvikles seks timer om dagen i fem dage. Dette begrundende J. med
vigtigheden af, at eleverne skulle nå langt ind i den virtuelle historie. Her vil jeg især lægge vægt på
gruppeelementet. Gruppeorganiseringen kan være med til at skabe kommunikation og dermed
samspil. Eleverne vil uundgåeligt føre samtaler om spillets mekanismer, når handlinger og valg skal
træffes. Alt efter hvilke mål læreren har med spillet, vil disse samtaler også kunne indgå som en del
af målet, i så fald er de nødt til at være rammesat i en eller anden form af læreren.
Computerspillet er produceret således, at der er mulighed for multiplayer. Dette så J. dog bort
fra, da han forudså problemer i forhold til, at elevernes forskellige civilisationer i spillet ville risikere
at blive udslettet af de andre civilisationer (grupper) alt for hurtigt. Et par af grupperne ville måske
allerede fra starten af spillet angribe hinanden. ”Der ville bare være nogen grupper som røg i totterne
på hinanden (red. i spillet) med det samme” (Møller, 2015, s. tid: 09.41). J. understregede at fravalget
af multiplayer-funktion ikke skyldtes konkurrenceelementet, da klassen brugte scoren i spillet,
således at eleverne kunne se, hvilken civilisation der klarede sig bedst.
Da spillet, ifølge J., skulle være med til at motivere en gruppe elever, som ikke normalt var
særligt aktive i historie, kan konkurrenceelementet være aktiverende. Som jeg dog skriver i kapitel
2.1 er der dog en del faldgruber ved dette, med mindre der bliver skabt helt klare og præcise rammer
fra lærernes side. Lærerens indgriben kan endog strække sig til at bryde ind i spillets egne rammer og
regler. Man må som lærer ikke glemme, at især mange kommercielle blogbusterspils grundlæggende
”gameplay” mange gange involverer, at man vinder ved at være stærkest, klogest, rigest eller på anden
måde bedst. Denne side af spillet kan, hvis den ikke rammesættes af læreren, være
læringsnedbrydende i skolesammenhæng, fordi det meningsskabende let bliver konkurrencen frem
for meningen i spillets mekanismer og simulering. Dette er et af de absolut vigtigste punkter at
forholde sig til, når spil inddrages. Hvordan skal konkurrencen i spillet rammesættes, så dette ikke
bliver den primære mening, men meningen derimod hentes i de processer, der får eleverne til at tænke
fagligt?
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3.1.2 Observerede problemer
Tekniske fejl omkring opsætning af computerspillet gjorde, at nationerne/civilisationerne ikke
befandt sig på det rigtige sted fra starten af spillet, som det ellers var tiltænkt. Her er opstået et
genkendeligt problem, som i tidens løb er opstået mange gange i forbindelse med brug af digitale
medier i en undervisningssammenhæng. Det tekniske aspekt kan være utilregneligt. Man kan som
lærer kun forsøge at forberede sig så godt som muligt ved at have afprøvet alle dele inden
undervisning. I forhold til elevernes læring havde det ikke den store indflydelse, eftersom eleverne
stadig havde mulighed for at undersøge forskelle og ligheder samt bruge simuleringens mekanismer.
Under forløbet fandt J. ud af, at der fra start af, var for mange fag involveret, følgeligt gjorde dette,
at det blev uoverskueligt for eleverne. En anden gang ville J. indsluse opgaverne lidt efter lidt, frem
for at eleverne skulle tage stilling til alt fra start. ”Jeg havde nok smidt lidt for mange fag ind – Jeg
havde nok gjort det lidt for stort” (Møller, 2015, s. tid: 06.48). Som nævnt i forgående afsnit, så kunne
en løsning have været, ikke at faginddele de opgaver, der blev stillet. I skolen bliver vi tvunget til at
kategorisere viden, som i hverdagen og arbejdslivet mange gange ikke bliver inddelt på samme måde.
Det er ikke vigtigt, at eleverne i folkeskolen kan fagopdele og begrebsdele viden, hvis de ellers kan
bruge den til meningsfyldte og forskellige formål. Det samme gør sig gældende med
historiebevidsthed. Hvis vi kan styrke den fagligt, sådan at eleverne opnår bevidsthed om
sammenhænge og processer imellem fortid, nutid og fremtid, så er det ikke så vigtigt, at de ved,
hvordan man kan opdele forståelsen af selve begrebet i delbegreber og fagmål. Kan spillet således
være med til dette igennem lærerens stilladsering og rammesætning, så er der ingen grund til at
eleverne skal dele et evt. spørgsmål om ligheder og forskelle imellem spillets verden og den ”rigtige
verden” op imellem geografi og historie og engelsk.

3.1.3 Observationer vedrørende motivation
Læreren oplevede flest drenge, der blev motiveret for selve spillet. De fleste af pigerne lod drengene
spille. Pigerne fandt derimod informationer fra internettet og lign., som kunne bruges til
sammenligningen. Mange af de elever, som tidligere primært havde været passive i
historieundervisningen (computerdrengene), blev nu meget involverede i undervisningen. Det var
pludselig dem, som tog teten og gik forrest i gruppen. ”…det var faktisk meget positivt. - Nogen af
de her gamerdrenge - de kom faktisk op og styrede undervisningen i gruppen” (Møller, 2015, s. tid:
06.16). I tiden efter forløbet kunne læreren mærke en fornyet interesse for historiefaget, som nogen
af eleverne før havde haft svært ved at se brugbarheden af. Umiddelbart synes det positivt, at de
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drenge, som ikke har deltaget aktivt før, er blevet motiveret for faget, og det, at de byder ind og bliver
dem, som er ledende under fremlæggelsen efterfølgende, er et tegn på, at de har forstået meningen
med opgaven, og derfor også den sammenhæng spillet bliver brugt i. Man kan dog stille
spørgsmålstegn ved, om de rammer, som er opstillet omkring brugen af computerspillet og
informationsøgningen ikke i højere grad burde have været rammesat af læreren. Under et så langt
forløb som dette, kunne der godt have været stillet krav til, at alle elever skulle tage del i såvel spillet
som informationssøgningen. Hvis computerspillet skal bruges som læringsmiddel, må vi som lærere
indtænke alle typer elever i undervisningen. En vigtig pointe her bliver, at processen for at nå til et
mål ikke er ligegyldig. Her bliver alle i en gruppe nødt til at forstå, hvordan man når frem til resultatet.
Ellers er der stor sandsynlighed for, at meningen forsvinder og dermed den indre drivkraft i form af
motivation.

4 Et bud på en historiedidaktisk tilgang til computerspil
4.1 Indgang
Følgende afsnit omkring spillet som undervisningsmateriale fokuserer, i overensstemmelse
med min problemformulering, på vurdering og didaktisering af computerspil. Disse tanker er således
ikke udtryk for et færdig udviklet undervisningsforløb da aspekter som fx evaluering ikke inddrages.

A) Overvejelser i forbindelse med opstilling af læringsmål
Hvad enten man bruger computerspillet som udgangspunkt for læring af noget historiefagligt,
fordi man er stødt på det og har en tese om, at det kan bruges, eller om indgangsvinklen er en anden,
hvor man på forhånd har opstillet læringsmål og så bliver opmærksom på, at et computerspil måske
kan inddrages til at styrke elevernes faglighed i forbindelse med disse mål, så er det vigtigt, at læreren
har kendskab til computerspillet igennem egen erfaring. Det centrale er, at den læring, som finder
sted i computerspil, skal fagliggøres på forhånd. At udlevere et spil til eleverne uden selv at vide,
hvad det handler om, kan sammenlignes med at udlevere en grundbog i historie uden selv at kende
bogens indhold og læringsprincipper.
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B) Er det faget eller spillet
Med ovennævnte in mente kan jeg således opstille to punkter, som alt efter indgangsvinkel, må
være det første, man som lærer må overveje:
Spillet
1. Hvor ser jeg mulighed for den historiefaglige læring i computerspillet?


Hvilke historiefaglige begreber knytter sig hertil?

Faget
1. Hvad er det, vi vil styrke hos eleverne?


Hvordan kan spillet hjælpe med dette?

2. Hvilke faglige tænkning- og handlemetoder er det, vi vil have eleverne skal blive bevidste
om?


Hvordan kan spillet hjælpe med dette?

4.2 Afprøvning
Afprøvningsfasen er vigtig, da læreren her skal opdage de muligheder, som spillet tilbyder. Har
man selv spillet computerspillet i fritiden, kan man måske allerede nu have en ide om, hvordan man
kan svare på ovenstående spørgsmål. Det vil dog være en fordel at gennemgå spillet igen ud fra et
lærefagligt perspektiv for at opdage de skjulte processer, som de færreste lægger mærke til i en
computerspilsaktivitet, hvor formålet er underholdning. Således kan man ved hjælp af det
nedenstående finde frem til spillets gameplay og brugbarheden af dette i historiefaget.

A) Vurdering af computerspillets gameplay
Imens læreren afprøver spillet, vil det være en god ide at lægge mærke til nedenstående punkter
for derved at kunne afdække, hvilket gameplay der er tale om. Dette skal gøres for, at man bagefter
har mulighed for at sætte den rolle, som spillet simulerer i sammenhæng med historiefaget. I denne
fase er det vigtigste, at man observerer frem for også at tolke en sammenhæng. Dette vil være
nemmest efterfølgende, når man har mulighed for at vurdere helheden.
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Gameplay i spillet?
a) Rollen (hvem er vi)


Hvilken profession afspejler rollen?

b) Rollens muligheder og begrænsninger (hvad kan vi?)


Leg og eksperimenteren



Regler og rammer

c) Rollens kontekst (hvor er vi?)


Hvad simuleres?



Grafisk udtryk



Fortælling

d) Rollens mål (Hvad skal vi?)


Hvilke mål og delmål har rollen?



Hvilke forhindringer og hvilken modstand skal rollen gennemgå for at nå målet?



Kan rollen vinde eller tabe?

B) Vurdering af computerspillet egnethed i forhold til historiefaget?
Den næste fase vedrører at finde mening og sammenhæng i forhold til historiefagets læringsmål.
Hvad er det for en rolle, som vi bliver tildelt, når vi træder ind i computerspillets verden og findes
denne i virkeligheden? Hvordan fremstår den verden og den fortælling, som vi bevæger os rundt i?
Er den faglig lødig? Eller skal vi eksempelvis være opmærksomme på, at vikingerne i dette spil har
horn i hjelmen, hvilket der ikke er videnskabeligt belæg for, og er det overhovedet et fokus i dette
undervisningsforløb? Efter en nøjere granskning af ovenstående punkter vil nogle computerspil for
den ene lærer være uegnet, mens en anden lærer sagtens kan se meningen i og koblingen mellem
rollen, den omgivende virtuelle verden og læringsmålene. Jeg vil derfor ikke komme med eksempler
på dårlige spil her, da andre lærere måske vil se spillet anderledes end jeg. Jeg vil blot nævne, at hvis
computerspillet skal støtte eleverne til en mere faglig historiebevidsthed, så er det nødvendigt, at
læreren selv er klar over, hvor i spillet denne ser mulighed for at eksemplificere og dermed styrke
den faglige historiebevidsthed.
Inden planlægningsfasen foreslår jeg, at man, alt efter indgangsvinkel, svarer eller uddyber sine
svar på de spørgsmål, som er opstillet i afsnittet 4.1.B.
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4.3 Planlægning
Hvis læreren, på baggrund af ovenstående, vurderer, at computerspillet rummer
historiefagliglæringspotentiale, og samtidig er blevet bevidst om, hvor dette læringspotentiale kan
ligge, og hvilke dele af spillet, der kan bruges, så kan den egentlige planlægning begynde.
Planlægningsfasen vil kunne bidrage til forståelse for, hvor vi skal didaktisere computerspillets
gameplay, og hvilke dele der er mindre vigtige at forholde sig til. Dette vil være en konsekvens af, at
vi begynder at kunne ane spillets faremomenter i forhold til de tre læringsdimensioner.

A) Tilgang
Alt efter hvilke aspekter fra spillet, som man ser mening med og læringspotentiale i, og som
kan derfor ønsker at vægtlægge, kan man nu begynde at vurdere, om computerspillet kan bruges som
analyseobjekt og/eller undervisningsredskab. Jeg forsøger i nedenstående at fremhæve nogle af de
aspekter, som gør sig gældende i de to forskellige tilgange, og som vil kunne danne sammenkoblingen
mellem historiebevidsthed og computerspil. Disse lister, tilknyttet de to tilgange, er naturligvis ikke
fuldkommende. Således kan den lærer, der finder andre sammenkoblinger selv tilføje disse under den
rigtige tilgang.

a) Computerspillet som historieanalytisk artefakt
Her bliver computerspillet set som et artefakt, der kan analyseres, og det interaktive og
simuleringen spiller ingen rolle (jf. kapitel 2.5.2).


Spillets fortalte historie – det narrative.



Spillets udtryk i form af den grafiske repræsentation af fortiden



Spillet som produkt af en tid (produktionskontekst).
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b) Computerspillet som undervisningsredskab
Modsat ovenfor så bruges computerspillets simulering og interaktivitet her som
eksemplificeringsredskab for læreren til at gøre eleverne opmærksomme på den faglige side af
historiebevidsthed (jf. kapitel 2.5.2)


Spillets eksperimenterende/legende tilgang til historie. Hvad nu hvis? osv.



Spillerens rolle som aktiv deltager og udforsker af fortiden. Evt. som journalist eller
soldat under 2.verdenskrig



Nær-realistiske simuleringer af samfundsforhold m.m. evt. med et tidsperspektiv fortid, nutid og fremtid.



Benyttelse af spor og artefakter fra fortiden, som igennem spillet bliver visuelt
håndgribelige og brugbare, og som derfor bliver meningsfulde med værdi for
spilleren.



Spillerens egen indflydelse på den fortalte historie. Fortidens valg har betydning nu
og nutiden og fortidens valg har betydning for fremtiden osv.



Spillet fordrer styrkelsen af analytiske evner. Kan vi analysere modstandere og
allieredes næste træk ved at forstå den kontekst, som de og vi agerer ud fra? Evt.
strategi.



Den måde, vi tænker og agerer på i spillet, kan bruges til at eksemplificere måder,
som kan bruges til at styrke den faglige historiebevidsthed.

Overvejelser i forbindelse med tilgangsmodel
Når læreren har indpasset sin forståelse for computerspillets muligheder i de to inddelinger, bør
denne samtidigt overveje, om det er nødvendigt, at eleverne skal afprøve spillet. Hvis spillet ”kun”
kan bruges i forbindelse med tilgang a, vil tiden og organisationsbesværet muligvis ikke stå mål med
udbyttet. Man vil da stadig kunne inddrage spillet, som et analyseobjekt med baggrund i elevernes
egne erfaringer, videoklip og billeder, og det kan sagtens være med til at styrke historiefagligheden.
Er der fundet brugsmuligheder fra begge tilgange eller blot fra b, vil spillet kunne benyttes som
læringsredskab, og dermed kan spillet bruges som noget unikt.
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B) Læringsfaktorer
Efter vurderingsfaserne er det nu tid til at finde ud af, i hvilken grad spillet skal didaktiseres af
læreren. Til dette formål inddrager vi læringsbegrebets tre dimensioner. Vi er allerede i vurderingen
af computerspillet begyndt at finde styrker, men det bliver nu også vigtigt at finde de faktorer, der
kan modarbejde den tiltænkte læring ved at bryde med en af læringsdimensionerne.

a) Hvilke elementer fra læringsdimensionerne kan spillet styrke?
1. Forståelse for begreber og indhold og brugen af begreber og indhold.
2. Motivation
3. Godt Samspil. Styrkelse af lærings fælleskaber.
b) Hvilke faldgruber er der i forhold til læringsdimensionerne?
1. Hvilken forforståelse skal eleverne besidde? Klassetrin osv. Hvilke referencer til
indholdsområder i historiefaget bruges uhensigtsmæssigt? Fx udtryk, fortælling og
artefakter
2. Meningsskabende facetter, der er i strid med den meningsskabende sammenhæng,
læreren ønsker, eleverne skal se. Fx obstruerende konkurrenceelementer der skygger
for historiefaglige meningssammenhænge o.l.
3. Negativt samspil. Evt. uhensigtsmæssigt meget fokus på at vinde eller tabe.
Uhensigtsmæssige kommunikationsmuligheder.

a1 + b1)
De styrker, læreren har fundet indtil nu, indgår her. Det er dog ikke sikkert, at eleverne opdager
disse, hvis vi som lærere ikke hjælper dem med at opdage dem. Dette kan betegnes som en faldgrube.
Desuden vil der også være faldgruber i forbindelse med fortælling og udtryk i spillet. Bliver vi
eksempelvis nødt til at tale med eleverne om vikingehjelme med horn i, og skal vi gøre eleverne
opmærksomme på, at langt de fleste såkaldte vikingerne var bønder? Nogen af de styrker, man har
set som lærer, kan spillet måske godt formidle til eleverne uden lærerens indblanding, mens andre
skal didaktiseres, hvis eleverne skal bevidstgøres. Det værste, der kan ske, er, hvis nogen af de
muligheder, spillet kan tilbyde læreren som redskab, ender med at hæmme elevernes faglige
historiebevidsthed, grundet de ikke bliver didaktiseret. Derfor kan denne opstilling bruges til at
udpege de dele af spillet, som kan indgå uden yderligere opmærksomhed fra læreren, samt de dele
som er nødvendige at didaktisere, før spillet er berettiget til historieundervisning.
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a2 + b2)
Hvilken mening skaber spillet for eleverne? Hvad drives eleverne til at opnå i spillet? Hvad er
det, som gør, at vi som spillere ønsker at spille videre? Det er meget vigtigt at forstå, hvad det er, der
giver mening at gøre i det u-didaktiserede spil. Er det konkurrenceelementet, er det muligheden for
at eksperimentere, eller er det måske de valg vi har, som gør det realistisk osv.? Er spillets mening
foreneligt med lærerens hensigt, og det han/hun vil bruge spillet til at styrke ren fagligt? Det er vigtigt,
at læreren her er opmærksom på det faremoment, som ligger i mange underholdningsspil: Nemlig
den at motivationen ligger i at blive størst, mægtigst og i at nedkæmpe alt modstand så hurtig som
mulig. Hvis læreren ikke er opmærksom på spillets meningsfacetter, ender disse med at overdøve den
mening, som skulle have dannet rammen om historiefagligheden.
a3 + b3)
Hvad lægger spillet op til i form af multiplayer, kommunikation imellem spillere osv.? Desuden
skal man gøre sig klart, hvilke krav spillet har til det tekniske udstyr. Faldgruber her kunne være at
spillet ikke har særlig spændende og mangfoldige muligheder for kommunikation mellem spillerne i
spillet. Her er det vigtigt, at læreren overvejer, om det er klogt at lade eleverne spille multiplayer
delen. Det kunne også være, at et multiplayer spil vil tage for lang tid, hvis eleverne skal vente på, at
de andre elever udfører deres tur. Alle disse ting kan afstedkomme, at oplevelsen og
kommunikationen bliver dårlig og derfor tager opmærksomhed fra det faglige indhold.

C) Didaktisering
Med ovenstående in mente kan læreren nu begynde på selve didaktisering og re-design. Jeg har
inddelt denne i 3 forskellige dele, som i sammenhæng kan hjælpe læreren til at få alle relevante
faldgruber i spillet didaktiseret.
1. Afkodning
Denne del har at gøre med computerspillets regler og simulering. Hvad skal eleverne forstå
omkring måden, hvorpå simuleringen opererer? Skal man som lærer først lave et oplæg, som fortæller
lidt om, hvordan spillet virker, og hvad man kan og ikke kan, eller skal man lade eleverne udforske
og prøve på egen hånd med risiko for at fejle? Hvor lang tid tager tilegnelsen af reglerne, og hvilken
rolle spiller afkodningen af simulering og regler? Dette kan have indflydelse på, om man gør det ene
eller andet. Man skal tænke over om regler og simulering kan have en blokerende effekt for elevernes
forståelse. Hvis man eksempelvis har som mål at forøge elevernes forståelse for samfundets
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udformning i middelalderen, og dermed gøre eleverne bevidste om ligheder og forskelle på
menneskers livsvilkår igennem tiden, så kan man risikere at for komplekse regler og
simuleringsmuligheder bliver ugennemskuelige for eleverne og hæmmer læringen. Her er læreren
nødt til at hjælp eleverne med at afkode og guide til brug af funktioner osv.

2. Rammer og regler
Punktet rammer og regler henviser til opbyggelse og restriktioner, som læreren ser er
nødvendige for at spillets regler og meningsskabende elementer ikke bliver et problem for den faglige
læring. Hvilket af spillets regler skal læreren hæmme eller udbygge for at give plads til, at eleverne
opnår de mål, som er opstillet?

3. Historiefagligt indhold
Hvordan får jeg eleverne til at reflektere over det faglige indhold? Hvornår og hvordan skal jeg
tale med eleverne om dette? Hvordan håndterer jeg tvivlsomme historiske aspekter? Er det
overhovedet vigtigt i forhold til mit mål? Hvordan vil jeg gøre opmærksom på, at den måde at tænke
på i spillet, i nogen grad svarer til den måde, man tænker på i kildekritisk tilgang? Kan forståelsen og
meningen lægges ind i spillet via lærerens rammesætning og omstrukturering af gameplayet, eller er
det noget, man vil tage op efter endt spil? Der kan være så mange historiefaglige elementer at fokusere
på, at læreren også bliver nødt til at fravælge visse. Det vigtige er, at læreren ser en sammenhæng i
de udvalgte nedslag, som vælges til videre didaktisering.

4.4 Undervisningsforløb
Efter arbejdet med spillets indgang, afprøvning og planlægning, som skitseret ovenfor, har man
nu været igennem de vigtigste vurderings- og didaktiseringstanker omkring brugen af computerspillet
i historieundervisningen. Disse vil så danne baggrunden for detailplanlægning af det egentlige
undervisningsforløb. Det afgørende er, at man på nuværende tidspunkt gerne skulle have et overblik
over alle de muligheder og begrænsninger, som computerspillet kan tilbyde i forhold til
historieundervisningen. I næste kapitel vil jeg bruge denne historiedidaktiske tilgang til at analysere
Civilization V.
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5 Analyse 2
I forbindelse med analysen vil bilag 3, 4 og 5 kunne fungere som støttende for forståelsen.

Indgang
Er det faget eller spillet?
Jeg tager udgangspunkt i spillet, fordi jeg har en formodning om, at det kan være nyttigt i
historieundervisningen.
1. Hvor ser jeg mulighed for den historiefaglige læring i computerspillet?
Spillet har et forløb, der strækker sig ud over 6000 år. Mange elementer i spillet er hentet fra virkelige
spor og artefakter, vi har fundet fra fortiden. Spillet har en kompleks simulering af mange forhold og
sammenhænge. Det er en måde at opleve civilisationens udviklingshistorie på.


Hvilke historiefaglige begreber knytter sig hertil?

Kronologi, årsag og virkningsforhold, kontinuitet og opbrud, den fortalte historie og den levede
historie, historiebrug. Mennesket som historieskabt og historieskabende.

Afprøvning
Vurdering af computerspillets gameplay
Hvilken profession afspejler rollen?
En styrende skikkelse a la general, præsident, diktator osv. med et gudelignende overblik.
Leg og eksperimenteren
Vi kan opbygge en selvvalgt civilisation fra den første bosættelse og ud i fremtiden. Vi
eksperimenterer med verdens historie ved at ændre på forskellige faktorer, som opstår i forbindelsen
med at vi bosætter os. Vi leger med den teknologiske, kulturelle, sociale, militære og religiøse
udvikling.
Regler og rammer
Spillet er turbaseret på samme måde som de fleste brætspil. Alt i spillet er set fra et herskerperspektiv.
Det enkelte menneske er ikke i spil. Spillet vil altid følge en tidskronologi, som den vi kender fra
historiefagets æra betegnelser. Oldtid, antikken, middelalder, renæssance, industrialiseringen osv.
Der er mange simuleringsfaktorer.
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Hvad simuleres?
Det er en civilisationssimulering, så den er meget overordnet. Man fornemmer ikke menneskerne.
Fokus for simuleringen er at bygge op. Dette vil foregå igennem mange forskellige facetter, som alle
hænger sammen, og således påvirker hinanden alt efter spillerens handlinger. I en mindre grad
simuleres også menneskets indflydelse på naturforhold, især når man når til den industrielle æra.
Grafisk udtryk
Byerne bliver grafisk større efterhånden, som der kommer en større befolkning. Man kan se
landskabet ændre sig, når ens civilisation begynder at omforme det omkringliggende landskab for at
udnytte jorden og resurserne. Veje og senere jernbaner bliver også en del af det grafiske. De enheder
man kan rykke rundt med, civile som militære, ændre udseende i takt med teknologiudvikling og æra.
Under diplomatiske samtaler med modstandercivilisationer er deres leder repræsenteret ved en
person, som er kendt fra virkelighedens historie. Fx. er Danmark repræsenteret ved Harald Blåtand.
Fortælling
Det er din egen civilisationsfortælling. Spillet danner rammerne og reglerne, men fortællingen er
spillerens egen.
Hvilke mål og delmål har rollen?
Spillerens mål er at sørge for, at ens civilisation overlever ved at udvikle sig og følge med de andre
civilisationer inden for de forskellige områder, spillet bruger til at måle succes. Der er mange delmål
i spillet. Eksempelvis belønnes man, hvis man er den første civilisation, som støder på en af de små
bystater, som findes bredt ud over hele den virtuelle verden.
Hvilke forhindringer og hvilken modstand skal rollen gennemgå for at nå målet?
En forhindring er simuleringen af en kompleks stuktur og sammenhængen imellem diverse
forskellige aspekter, som er med til at skabe en civilisation eller nation. Hvordan vægter vi elementer
som religion, kultur, økonomi, en glad befolkning, teknologisk udvikling, civilisationens geografiske
udbredelse, civilisationens sikkerhed osv.?
Derudover er der andre civilisationer og bystater, der kan være en forhindring, hvis diplomatiet fejler,
hvilket er sandsynligt sker på et eller andet tidspunkt for alle civilisationer, men ikke en
nødvendighed. Der findes såkaldte barbarlejre, som i starten kan udgøre en risiko for ens civilisation,
senere, hvis man overlever dette, vil ens civilisation med en vis sandsynlighed have økonomien til at
få flere militære styrker opstillet, som da vil kunne minimere problemet med røvere og barbare.
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Kan rollen vinde eller tabe?
Man taber, hvis alle ens civilisations byer bliver ødelagt eller overtaget. Det gælder om at overleve
indtil slutningen af spillet. Man kan vinde, hvis man er den, der har flest civilisationspoint, når spillet
slutter.

Planlægning
Tilgang
Computerspillet som historieanalytisk artefakt
Jeg finder ikke, at spillet kan bruges ind i de nævnte punkter (jf. 4.3.A.a), Der er som
udgangspunkt ingen analyserbar fortalt historie - den er vi som spillere med til at skabe. Og derfor
finder jeg, at den fortalte historie ikke kan bruges som analyseobjekt. Den grafiske repræsentation er
flot og gør spillet indbydende, men vi vil kunne finde bedre eksempler i mange film, på tøj eller
bygninger, der derfor vil være mere egnet til en historiefaglig analyse. Det sidste punkt er en
mulighed, eftersom man kunne se på spillets historie, som strækker sig tilbage til 1991, og siden da
er udkommet i fem udgaver. Dette kunne evt. indgå i et forløb om computerens historie og udvikling.
Her vil jeg ikke benytte mig af det, da det træder meget ved siden af de muligheder, jeg ellers ser i
spillet.

Computerspillet som undervisningsredskab
Jeg ser flere af punkterne i 4.3.A.b, som mulige tilgange til brugen af spillet. Allerede nu kan
jeg se flere muligheder, hvori simuleringen kan bruges af eleverne til at skabe deres egen
kronologiske fortalte historie om nedgangstider og fremgangstider, om opfindelser som ændrede
deres spilverden om konflikter og fælleskabssammenslutninger, om jernbanens betydning for
økonomien osv. I en sådan tilgang vil de fleste aspekter i spillet blive inddraget. Muligheden for
multiplayer-spil er også tilstede og vil kunne styrke spillets kompleksitet på det diplomatiske område.
De evner, som spillet fordrer af eleverne for at kunne agere i spilverdenen, indbefatter analytiske og
vurderende evner samt sammenhængsforståelse. Alle er evner, som kan styrke den faglige
historiebevidsthed, hvis de bruges rigtigt. Til sidst skal nævnes at spillet er bygget op omkring den
gængse vestlige tidsperiodeopfattelse – oldtid, antikken, middelalder osv. Dette kan måske give
eleverne mulighed for at skabe et kronologisk overblik og en referenceramme, som kan være nyttigt
fremefter.
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Læringsfaktorer
a1&b1)
Den komplekse simulering kræver, at eleverne har et vist kognitionsniveau, før vi kan drage
nytte af spillet i en undervisning. De skal samtidigt kunne læse og forstå engelsk på middelniveau.
Dette gør, at jeg vil vurdere at spillet bedst egner sig til udskolingsklasserne. Allerhelst 9. og 10.
klasse. De tankeprocesser, som eleverne bruger til at gennemskue simuleringen og modtanderne med,
bliver ikke påpegede af spillet selv, derfor er jeg nødt til at indtænke dette i min
undervisningsplanlægning, hvis jeg vil bruge disse til at belyse og eksemplificere forskellige
historiefaglige begreber. Det samme gør sig gældende for elevernes personlige fortalte spilhistorie.
Efter endt spil præsenteres statistikker og faktuelle tidspunkter for forskellige hændelser. Dette er dog
ikke en fortalt historie, det er blot spor fra den levede virtuelle historie. Hvis vi vil have eleverne til
at forstå forskellen imellem den levede og den fortalte historie, og hvordan den fortalte historie kan
bruges, så er jeg nødt til at indtænke en måde, hvorpå eleverne gennem hele spillet er opmærksomme
på dette. Den kronologiske udvikling i spillet er baseret på faglige begreber og forståelser, og den ser
jeg derfor ikke som en mulig faldgrube i forbindelse med undervisningen. Tværtimod kan de faglige
udtryk og begreber inddrages i elevernes egen fortælling og dermed kvalificere deres fortalte historie.

a2&b2)
Jeg ser tre meningsskabende faremomenter i forhold til undervisningen. Det første er
konkurrenceelementet om at opnå den bedste score. For at imødegå dette bliver jeg nødt til at opstille
nogen mål, som bedre passer ind i undervisningens mening. Problemet er ikke scorens mangel på
nuance, men derimod at den kan blive et fokuspunkt, som gør, at eleverne glemmer at holde øje med
mine målsætninger. Den anden er den ultimative militarisme, som jeg selv nogen gange er blevet
tillokket af i forbindelse med mine egne spilsessioner, og derfor må formode at andre, måske især
drengene, vil kunne se som det meningsskabende. Dette kan især skyldes det meget overordnede
perspektiv, hvor det enkelte menneske ikke anes. Jeg kan derfor blive nødt til at didaktisere denne
del. I den forbindelse vil jeg ikke udelukke militærbrug, blot sætte ekstra regler op for dets udfoldelse.
Den sidste mulige faldgrube har at gøre har med spillets avancerede simulering og regler. Kan
elever, der aldrig har prøvet spillet før finde ud af, hvad man kan og ikke kan tids nok i forhold til de
skolerammer som altid må beregnes med? Spillet tilbyder hjælp i forhold til dette på flere fronter,
men er dette godt nok? Hvis en elev ikke kan se meningen med spillet, vil eleven miste motivationen
for at spille. Dette er et problem, jeg bliver nødt til at forholde mig til og finde en løsning på.
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a3&b3)
Jeg ser ikke de store problemer i forhold til spillets tab og vind element. Selvom man ikke
vinder lægger spillet heller ikke op til, at man taber (med mindre ens byer bliver ødelagt.). Spillets
grundlæggende mening ser jeg ikke som værende hverken et spørgsmål at vinde eller nå målet, men
derimod bærer processen i sig selv det meningsfulde – nemlig at opbygge noget fra ingenting. For at
styrke eksemplificeringen af historiebrug og forskellen på hvordan begivenheder kan ses forskelligt
alt efter beskuer, har jeg valgt at bruge multiplayer-funktionen i spillet. Dette skaber dog nogen store
faldgruber, som jeg bliver nødt til at didaktisere mig ud af. Man kan være op til 12 spillere i
multiplayer-sessioner. De fleste skoleklasser består af det dobbelte. Dette er derfor nødvendigt at
indtænke i rammerne. Det vigtigste element at overveje i forbindelse med multiplayer er dog
kommunikationen. Hvilke regler skal indføres for at dæmme op for skjulte sammenslutninger med
skumle bagtanker? Hvordan kan jeg sætte rammer for diplomatiet, så alle elever får en god oplevelse
med sig og spillet ikke ender med at blive en stor slagmark? Et sidste muligt problem er
computerudstyret - er skolens udstyr i stand til at køre spillet? Dette kan jeg ikke afklare nu, men det
er dog et vigtigt spørgsmål at stille.

Didaktisering
4. Afkodning
Afkodningen af regler og den grundlæggende simulering vil jeg som lærer hjælpe klassen med.
Inden selve spilforløbet vil jeg lave et oplæg om spillet. Jeg vil på klassens smartbord vise eleverne
de grundlæggende udfoldelsesmuligheder og menuer. Således bliver eleverne klar over mulighederne
og begrænsningerne for spillet. Samtidigt vil en af mine roller som lærer blive af hjælpende og
støttende karakter i forhold til udforskningen af simuleringen.

5. Rammer og regler
Før spilstart vil jeg foruden det ovenstående inddele klassen i grupper af ca. 3 medlemmer. Her
bliver sammensætningen baseret på mit kendskab til eleverne fra en daglig omgang med dem. Dette
gør jeg for at sikre grupperne blive homogene. Jeg vil i den forbindelse tage højde for et ens antal
piger og drenge i hver gruppe, samt at elever, som er ”fritids-gamere”, bliver fordelt ligeligt mellem
grupperne, og endelig skal en vurdering af elevernes mulighed for at tænke abstrakt tages i
betragtning. Grupperne skal fungere som civilisationens råd. Hvert rådsmedlem har ansvarsområder.
Det vil sige, at det er den pågældende elev, der bestemmer, hvad der skal gøres inden for
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ansvarsområdet i hver tur. De andre medlemmer af gruppen må gerne komme med forslag. De
forskellige rådsmedlemsroller vil gå på tur imellem gruppens medlemmer efter et, af jeg som lærer,
nærmere bestemt antal ture. Computermusen og keyboard vil også gå på tur. For at imødegå
faremomentet omhandlende militarisme vil jeg lægge stramme regler ned over militærbrugen. For
det første skal alle gruppemedlemmer være enige i alle krigserklæringer, både når det gælder andre
gruppers civilisationer og de computerstyrede. Det vil sige, at der er ikke er et rådsmedlem, der alene
kan bestemme over gruppens militære styrker. For det anden må en konflikt imellem to af elevernes
civilisationer aldrig føre til, at en gruppe mister alle sine byer og dermed ryger ud af spillet. Samtidigt
skal de to grupper mødes med mig, inden de erklærer krig, sådan at jeg kan høre om alle diplomatiske
muligheder er opbrugt. Kommer det til krig, skal denne stoppe, hvis en af civilisationerne mister en
by til modstanderen, så vi undgår udslettelse. Har to grupper været i krig må disse ikke bekrige
hinanden igen, før der er gået et vist antal ture (år), som er fastsat af undertegnede.
Jeg vil udlevere et stykke papir med nævnte forholdsregler, opstillet som paragraffer. Sammen
med paragrafferne for militær brug vil også indgå ekstra paragraffer for anden diplomatisk brug, som
jeg finder kan blive problematisk. Min rolle som lærer vil i spilsituationen være at hjælpe eleverne,
når der opstår konflikt samt regel- og simuleringsfortolkning.

Historiefagligt indhold
Som jeg allerede har nævnt i det foregående, vil jeg som lærer udbygge de regler og rammer,
som spillet opstiller. Dette gør sig også gældende i forholdet til det af spillets indhold, som ikke har
en tydelig mening i forhold til de historiefaglige mål. Jeg har allerede nævnt lidt omkring spillets
diplomati. Denne del finder jeg meget brugbar i forhold til historiefaget. Jeg har tænkt mig at udvide
denne del af spillet til at omfatte, at grupperne kan mødes i den virkelige verden for at tale om den
virtuelle verdens problemer og udvikling. Herved giver spillet debatten værdi, forstået således at
spillets roller og kontekst vil tilføre debatten autenticitet – hvilket netop giver associationer til
Schaffer. Det er denne type debat, der kan afføde en bevidsthed hos eleverne omkring forskellige syn
på den samme sag, og om hvordan forskellige parter bruger forskellige referencer og henvisninger til
den levede (spillede) historie med deres egen fortolkning og agendaer som bagvedliggende. Eleverne
skal derudover bruge deres analyserende, vurderende og argumenterende evner, når de fremlægger
deres sag for det diplomatiske råd. De emner, som eleverne vil drøfte, vil afhænge af spillets udvikling
i tid, således vil diskursen ikke indeholde kontrol af atomvåben og udledning af fossile brændstoffer
i atmosfæren, før spillets udvikling gør det muligt. Alt dette vil tilsammen styrke elevernes

Ulrik Bang Møller z110286

22/4 2015

37

sammenhængsforståelser for mange af de elementer, som er med til at styrke historiebevidstheden i
en faglig retning. Jeg vil gøre en yderligere tilføjelse i forhold til spillets egen meningsskabende
elementer, som vil føre til, at grupperne efter endt spil kan præsentere deres egen verdenshistorie for
hinanden. Således vil eleverne skulle tage noter til hver æra, de gennemspiller. Efter endt spil skal
der skrives civilisationshistorier på baggrund af disse. Disses skal til sidst præsenteres og
sammenlignes med hinanden. Således kan vi på klassen tale om alle de begreber, som knytter sig til,
hvorfor lige præcis deres verdenshistorie ser ud, som den gør.

6 Afrunding og perspektiver
Jeg har i denne bachelor med udgangspunkt i historiebevidsthedsbegrebet forsøgt at udarbejde
et bud på, hvilke didaktiske overvejelser vi som historielærere bør gøre os i forbindelse med
inddragelse af computerspil i undervisningen. Hvordan vi som historielærere ved at indtænke dets
simulerende natur, således kan bruge spillets meningsskabende univers, som udgangspunkt for at
styrke autenticiteten i det indhold, vi underviser i. Jeg har samtidigt opdaget at indtil
”vidunderspillet”, i form af det som Shaffer kalder et epistemic-game, bliver en realitet, har de fleste
computerspil nogen store faldgruber, som kan true med at stille sig i vejen for den faglige læring ved
at bryde med en af de dimensioner, som Illeris opstiller i sin trekantsmodel. Fordi computerspillet
netop er et spil, hvor konkurrenceelementet i større eller mindre grad vil influere på den mening, som
er med til, at eleverne forbliver motiverede for at fortsætte spillet, er det således af yderste vigtighed,
at læreren er opmærksom på dette, og hvis det overhovedet er muligt didaktisere sig ud af problemet
ved at re-designe spillets gameplay, så meningen og dermed motivationen drejes i den retning, som
læreren har set som udbytterig. Den historiefaglige læring kommer således ikke af sig selv. Læreren
bliver nødt til at kende spillets udformning, og med udgangspunkt i sin egen afprøvning opdage de
muligheder og begrænsninger spillet byder. Civilization V er blot et af mange komplekse spil, der
med de rette didaktiske overvejelser kan bruges som undervisningsredskab for historiefaget. Som jeg
også påpeger i opgaven, er der intet direkte, som stiller sig i vejen for, at vi kan inddrage spil i
historiefaget, når vi gennemlæser undervisningsministeriets planer og vejledninger. Her virker det
dog som om, at computerspillet ikke bliver tillagt nogen særlige egenskaber, men blot bliver nævnt
henkastet i samme kontekst som filmbrug. Derfor, er det med tanke på de simuleringsegenskaber, jeg
påpeger, computerspillet har, omend endnu vigtigere, at vi som lærere begynder at udforske det
unikke, som computerspillet stiller til rådighed, og ligesom lærer J. tør bevæge os ud på ukendt grund,
for at lære dets muligheder bedre at kende. Dette er samtidigt også en opfordring til, at didaktikere på
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et højere plan begynder at undersøge de muligheder, som computerspillet kan bidrage med i en faglig
kontekst, og at vi som samfund begynder at tænke nyt omkring, hvordan vi kan undervise de
kommende generationer på en mere tidssvarende måde ved at inddrage den teknologi, som hører tiden
til – og vel og mærke inddrage den på dets egen vilkår.
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Bilag 1

Reference:
http://www.bing.com/images/search?q=illeris+l%c3%a6ringstrekant&view=detailv2&&&id=A38F
07E779B4D062447F17266FB8AFB4DED09FB5&selectedIndex=0&ccid=WNjkaSXK&simid=60
8041101909690655&thid=JN.lyLPmKl8KS11DwC0hQQqlA&ajaxhist=0
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Bilag 2

(Lund, 2011, s. 27)
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Bilag 3

Civilization V Gameplay
Nedenstående link kan være nyttige for læsere, som aldrig før har stiftet bekendtskab med spillet.
Links til mere info om spillet Civilization V
http://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_V
http://civilization5.com
https://www.youtube.com/results?search_query=civ+5+introduktion
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Bilag 4
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Bilag 5
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