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Forord 

Formålet med dette undervisningsmateriale er at introducere undervisere i dansk og historie på 
danske ungdomsuddannelser til, hvordan man kan inddrage og arbejde med kommercielle 
computerspil på en faglig og meningsfuld måde. Materialet er udviklet på baggrund af egne 
praktiske erfaringer i dansk- og historieundervisningen i gymnasieskolen samt relevant forskning 
og litteratur på området. Projektet er støttet af puljemidler fra Undervisningsministeriet som 
FoU-projekt under “Pulje til udvikling af efteruddannelsesmateriale til lærere og ledere på de 
gymnasiale uddannelser, 2018” og er blevet til i samarbejde med Innovative Economics IVS. 

Det er vores personlige erfaring, at eleverne i overvejende grad responderer positivt på at arbejde 
med computerspil i både dansk og historie - og det gælder både dem der selv spiller, og dem der 
ikke gør. Det kan her bemærkes, at en del elever selv omtaler forståelse for computerspil som et 
væsentligt aspekt af at udvikle digital dannelse og nødvendigheden af at kunne forholde sig 
kritisk og reflekteret til deres spiloplevelser. 

I danskfaget kan computerspil således spille en central rolle i forbindelse med at opdyrke 
elevernes kritiske stillingtagen og refleksion samt analytiske bevidsthed om moderne, digitale 
udtryksformer. Det kan med andre ord styrke forståelsen for den (digitale) omverden, eleverne 
befinder sig i. Forskning peger bl.a. på, at eleverne har omfattende spilerfaring, men ofte mangler 
kompetencer og viden til at reflektere over og begrebsliggøre deres spiloplevelser (Hanghøj, 
2017). Her kan danskfagets hjælpe eleverne med at træne og udvikle et fagligt metasprog om 
samt kritisk-analytisk forståelse af computerspil og fællesskaberne omkring dem, hvad enten det 
er “Fortnite” (2017), “World of Warcraft” (2004-), “Counter Strike: GO” (2012), “Apex 
Legends” (2019), “Hearthstone” (2014) eller andre af de hyperpopulære spil, de interagerer i og 
med - individuelt og i sociale fællesskaber. 
 
For historiefaget er computerspil interessante, når de bruger - og dermed formidler - historien. 
Fordi computerspil er skabt ud fra kommercielle interesser og hensyn, er det relevant at forholde 
sig kritisk til den måde, som spillene fremstiller historien på, men samtidig rummer mediet en 
række interessante potentialer i forhold til at “komme tættere” på historien. Spil som “Assassin’s 
Creed” (2007-) giver dig således mulighed for frit at bevæge dig rundt i historiske byer som 
Venedig i renæssancen eller London under den spirende industrialisering, mens “Call of Duty 
WW2” (2017) lader dig gå i land som amerikansk soldat på Omaha Beach under 2. Verdenskrig. 
At undersøge computerspil i et historiefagligt perspektiv kan være med til at vække den historiske 
interesse hos eleverne, og det kan bidrage til at styrke deres historiebevidsthed. Derudover åbner 
spillene op for gode diskussioner om historiebrug, historieformidling og kildekritik. 
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Indledning 

I løbet af de seneste 20 år har computerspil gennemgået en interessant udvikling fra at være et 
medie, der blev forbundet med børne- og ungdomsværelser eller subkulturer til i dag at være et 
globalt fænomen, der dyrkes af folk i alle aldre. Udviklingen har været og er markant og 
computerspil optræder hyppigere i de traditionelle medier end nogensinde før.   
 
Den gennemsnitlige gamer i dag er i 30’erne, variationen i spillene er enorm og spænder fra 
simple børnespil til komplekse filosofiske spiloplevelser på alt fra computere og konsoller til 
tablets og mobiltelefoner. Som kulturform og fritidsinteresse er computerspil i voldsom vækst, 
og målt på både antal brugere og økonomi er computerspilbranchen en mastodont i 
underholdningsindustrien. 

 

Ovenstående graf (med afsæt i LP E-Sports 2018) illustrerer tydeligt, hvordan computerspil som 
kulturfænomen har forandret underholdningskulturen i løbet af de seneste 15 år. I dag omsætter 
branchen for mere end film- og musikindustrien tilsammen. Det er således tydeligt, at 
computerspil udgør en central del af de moderne mediefortællinger, som mange mennesker 
møder i deres hverdag. I den henseende bør man diskutere og overveje, om ikke også 
uddannelsessystemet har et ansvar for at danne eleverne til at blive kritisk-analytiske og 
reflekterende konsumenter af computerspil. 
 
For mange danske unge er computerspil en fast bestanddel af hverdagen. Ifølge 
‘Medieudviklingen 2017’ fra Danmarks Radio spiller 96% af teenage-drenge i alderen 13-19 
computerspil, mens tallet er 70% for pigerne. Det fremgår desuden af undersøgelsen, at hver 
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anden dreng spiller på daglig basis. Drengene spiller primært multiplayer-spil som led i afslapning 
og fællesskab, men pigerne først og fremmest spiller solospil (singleplayer). 
 
På trods af udbredelsen og populariteten er computerspil dog bemærkelsesværdigt fraværende i 
undervisningen i gymnasiet. Flere og flere uddannelsesinstitutioner er begyndt at udbyde 
studieretninger i e-sport, game design og “gaming”, men i den traditionelle undervisning er 
inddragelsen af computerspil voldsomt underrepræsenteret i forhold til de klassiske medier. Det 
er vores klare opfattelse, at det fagligt kan være ganske meningsfuldt at anvende computerspil i 
undervisningen, og at ungdomsuddannelserne bør bidrage til at klæde de unge på til at blive 
fagligt reflekterede gamere, så de i højere grad forstår, kan begrebsliggøre og reflektere over deres 
spiloplevelser. 
 
Vi håber med dette materiale på at bidrage til at gøre brugen af computerspil i gymnasiet til et 
fagligt legitimt og anvendeligt felt, samt give undervisere i dansk og historie konkrete redskaber 
til at arbejde med og inddrage computerspil i den almindelige gymnasiale undervisning. 
 
Materialet består af følgende 5 kapitler: 
 

(1) Computerspil som kultur og dannelsesfænomen 
(2) Gaming i et fagligt perspektiv 
(3) Historiefaget - faglig gaming i gymnasiet 
(4) Danskfaget - faglig gaming i gymnasiet 
(5) Tværfaglighed - dansk og historie 
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Kapitel 1: Gaming i samfundet 

Computerspil som kultur og dannelsesfænomen 
 

Computerspil som kulturfænomen 

Som mange andre kulturfænomener har computerspil været på en lang rejse siden det første 
egentlige spil, “Spacewar”, blev udviklet i 1962. Et årti senere begyndte de første kommercielle 
spil at blive udgivet, og i 1980’erne og 1990’erne blev computeren (og spillene) en fast bestanddel 
af de fleste danske husstande. I 00’erne blev computerspillene for alvor koblet til internettet, 
hvilket åbnede op for en helt ny verden af multiplayer-spil som “Counter Strike” (2000-) og 
“World of Warcraft” (2004-). I dag omsætter computerspilbranchen som nævnt for mere end 
både musik- og filmindustrien til sammen, og hvis man kombinerer både PC-, konsol- og 
mobilspil skal antal brugere på verdensplan tælles i milliarder. Også i Danmark er computerspil 
enormt populært blandt unge, som det tydeligt fremgår af ‘Medieudviklingen 2017’. Når man 
dertil lægger, hvor populært E-sport er blevet de seneste år på både streamingtjenester, DR og 
endda som studieretninger på diverse efterskoler og ungdomsuddannelser, får man en klar 
fornemmelse af, at computerspil ikke længere “bare” er spil og underholdning, men en vigtig del 
af den moderne populærkultur. 

❞Computerspil er en af de seneste årtiers vigtigste nye medieformer, og computerspillenes historie 
repræsenterer en væsentlig del af nutidens kulturproduktion. Computerspil er, med andre ord, kulturarv! “ 
(Moesgaard, u.å.) 

Ovenstående citat stammer fra Det Kongelige Bibliotek, der siden 1998 har indsamlet 
danskproducerede computerspil for at bevare dem for eftertiden. Det giver god mening, da 
computerspil må betragtes som kunst og kulturbærende produkter på linje med malerier, 
fotografier, bøger og film. Dermed ikke sagt at alle computerspil er relevante værker at arbejde 
med i en undervisningssammenhæng. Som med alle andre udtryksformer er resultatet af 
varierende kvalitet, og der forestår derfor en vigtig rolle for underviseren i at kvalificere, hvilke 
spil der er relevante at arbejde med. 
 
Meget generelt kan man dog sige, at computerspil repræsenterer og udtrykker en tidsånd og et 
budskab, og de gode spil får brugeren til at reflektere over sig selv og sin omverden. Disse tre 
perspektiver vil kort blive uddybet nedenfor. 
 

Computerspils afspejling af samtidstendenser 

Visse computerspil er næsten idealtypiske eksempler til at forstå de ideologiske strømninger, som 
præger vores samtid. Tag et spil som “The Sims” (2000-), hvor omdrejningspunktet for ”det 
gode liv” er forbrugerkulturen og det stereotype karriere- og familieliv, eller den næsten endeløse 
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række af spil som “RollerCoaster Tycoon” (1999-2005) og “Theme Hospital” (1997), hvor målet 
er at opbygge økonomisk rentable forlystelsesparker eller privathospitaler. Alle tre spil er fra 
omkring årtusindskiftet og repræsenterer tydeligt de kapitalistiske, forbrugerorienteret 
markedskræfter i det økonomisk velstillede USA. Spil som “Counter Strike” (2000-), “Madden 
NFL” (1988-) og FIFA” (1994-) repræsenterer ligeledes nogle vigtige kulturelle tendenser i vores 
samfund. 

Computerspil som samfundskritik 

Mange computerspil er (når man kradser lidt i overfladen) dybt politiske med klare referencer og 
kommentarer til aktuelle samfundsdebatter, som afspejler skabernes verdenssyn. Eksempler som 
“Bioshock: Infinite” (2013) og “Wolfenstein: The New Order” (2014) (der begge kritisk 
portrætterer racistiske bysamfund i USA) kan næppe anskues som andet end politiske 
kommentarer til en ideologisk splittet nation. Når man i “GTA5” (2013) får til opgave at 
eliminere Facebook-pendanten LifeInvader’s CEO på nationalt live-TV, er symbolikken ligeledes 
skrevet med blokbogstaver. “The Last of Us: Left Behind” (2014) er en socio-politisk 
kommentar på kærlighed, køn og seksualitet, mens “This War of Mine” (2014) - som dette 
materiale vender tilbage til i et flerfagligt perspektiv mod slutningen - kritisk kommenterer på 
konsekvenserne ved moderne krigsførelse (i forbindelse med krigene på Balkan i 1990’erne). 

Computerspil som interaktiv refleksivitet 

Computerspilsmediet adskiller sig fra andre formidlingsformer og mediefortællinger ved 
brugerens aktive deltagelse i og indflydelse på historien. En del såkaldte ’korridor-spil’ har 
fastlåste handlinger, mens flere og flere ’open world-spil’ giver brugeren mulighed for selv at 
påvirke historien undervejs. I spil som “Red Dead Redemption 2” (2018) og “Fallout” 
(1997-2018) kan man løbende vælge den ’gode’ eller ’onde’ valgmulighed, hvilket (i større eller 
mindre grad) påvirker spillets narrativ og afslutning. I “Detroit: Become Human” (2018), som 
blandt andet omhandler den filosofiske diskussion om androiders rettigheder, kan historien efter 
sigende udfoldes på mere end 1.000 forskellige måder afhængig af de valg, man træffer undervejs. 
Denne type spil fordrer løbende refleksioner over de valg, man træffer, og der foregår derfor et 
interessant samspil mellem ens egne værdier og spillets karakter. Man kan derfor tale om 
interaktiv refleksivitet - hvor spilleren aktivt skaber en fortælling og reflekterer over sin egen 
interaktion med spillet - som et sidste perspektiv på dannelse og kultur. 
 

Computerspil som digital dannelse 
Det er vores opfattelse, at en grundlæggende forståelse for computerspil som et legitimt kulturelt 
medie er en del af et moderne (og alment) dannelsesbegreb, men det er også en vigtig del af den 
digitale dannelse, som i høj grad italesættes i den offentlige og uddannelsespolitiske debat. Dels i 
form af at have et kendskab til mediet på linje med andre digitale platforme, men også ved at 
have et begrebsapparat til at forstå mekanismerne, mulighederne og udfordringerne i et virtuelt 
rum – både når man agerer alene og i fællesskab med andre. 
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”Digital dannelse handler ikke om hvor dygtig du er til at bruge forskellige søgemaskiner eller it-platforme. 
Det handler om at kunne begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed.” 
(Center for Digital Dannelse u.å.) 

At spille computerspil er ikke (længere) en individuel oplevelse. De mest populære computerspil 
spilles online i enorme communities, hvor man både spiller med og mod hinanden. 
Spiloplevelsen slutter dog ikke her, da den efterfølgende foregår som diskussioner og 
kollaborativ sparring om spillet på diverse hjemmesider, kanaler og spilfora. Også 
singleplayer-spil rummer et socialt element, dels på nettet, hvor der bl.a. kommunikeres gennem 
youtube-videoer, anmeldelser og walk-throughs, men også i frikvartererne hvor man snakker om 
de seneste spiloplevelser med ens venner. Som beskrevet ovenfor eksisterer computerspil ikke i 
et tomrum. De kommenterer og reagerer på virkeligheden, og derfor er det vigtigt at kunne 
forholde sig kritisk til spiloplevelsen og spillets agenda eller mere eller mindre tydelige budskaber. 
Interaktionen mellem forskellige brugere skaber desuden krav om at kunne agere etisk forsvarligt 
i en digital virkelighed og være kommunikativt vidende, når man ikke altid står ansigt til ansigt 
med de mennesker, man interagerer med.  
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Kapitel 2: Gaming i et fagligt perspektiv 

Spil i gymnasiet - læring og spilforståelse 
 
 
Indenfor de seneste år er der kommet et større og større fokus på spil i undervisningen, og i den 
forbindelse er der blevet udviklet et bredt - og til tider ganske komplekst - begrebsapparat vedr. 
analoge og digitale spil. I dette afsnit vil forskellige tilgange til spildidaktik blive præsenteret, 
uddybet og præciseret i relation til oplevede og erfaringsbaserede potentialer og udfordringer, 
som inddragelse af spil i undervisningen medfører. 
 

Spilbaserede tilgange 
Når man taler om spil i undervisningen, taler man ofte om spilbaseret læring (game-based 
learning), der kan forstås som undervisningsaktiviteter, der er baseret på et samspil mellem læring 
og spil. Det kan have en række forskellige formål. Man kan bruge spil til at motivere eleverne til 
at arbejde med bestemte stofområder eller til at træne og udvikle deres samarbejdsevner såvel 
som andre komplekse kompetencer. Man kan også bruge spil som et redskab til at nå bestemte 
faglige mål, som det fx vil være tilfældet, når man undersøger, analyserer og fortolker spillenes 
narrativer, udtryksformer, kommunikative mønstre og formidlingsværdi. Derfor kan 
spilundervisningen både forstås som undervisning i og med spil (Møller, 2014). 
 
Der kan overordnet skelnes mellem fire forskellige tilgange til spildidaktik (Tonsberg, 2019; 
Hanghøj, 2019), hvad angår praktisk tilrettelæggelse og inddragelse af computerspil i 
undervisningen: 
 

1. Læringsspil 
2. Underholdningsspil 
3. Gamification 
4. Design af spil  

 
Læringsspil er spil designet til undervisningsbrug med det formål at træne specifikke læringsmål 
gennem didaktiske kontekster for at udvikle konkrete færdigheder og/eller bredere kompetencer. 
Underholdningsspil er spil, der er udviklet med et kommercielt og underholdende formål. Det 
er disse spil, som børn og unge spiller i deres fritid - og som i høj grad repræsenterer tidligere 
nævnte spilindustri. 
Gamification er et begreb, der anvendes til at beskrive elementer i undervisningen, der er lånt 
fra spilverdenen såsom pointscoring, progression, niveauer og opnåelse af emblemer.  
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Design af spil vedrører kort sagt elevernes egne spildesigns eller redesigns af spil - og er altså et 
perspektiv på spil gennem kreative, innovative og produktive processer. 
 
Dette undervisningsmateriale fokuserer udelukkende på det, der ovenfor kategoriseres som 
underholdningsspil. En spilbaseret tilgang til at undersøge kommercielle underholdningsspil i 
undervisningen udfylder særligt 3 formål: 
 

1. At engagere eleverne i arbejdet med fagets faglige mål. Som det vil fremgå af de senere 
kapitler, er der en lang række faglige metoder og perspektiver, der kan anvendes i en 
nærmere undersøgelse af spillet. 

2. At udvikle elevernes analytiske bevidsthed i forhold til de medieformer og -udtryk, som 
de møder i deres dagligdag gennem sociale medier, computerspil og på internettet 
generelt. 

3. At danne eleverne til at blive fagligt reflekterede gamere, der kan begrebsliggøre deres 
spiloplevelser og forholde sig kritisk-analytisk til de narrativer, mediefortællinger og 
udtryk, de møder. 

 

Spildidaktik 
Computerspil som udtryksform og genstand for fagligt arbejde stiller en række krav til 
underviserne. I “Den spilkompetente lærer” (Hanghøj & Møller, 2017) fremhæves to forståelser 
af, hvad det kræver af underviseren at inddrage og anvende computerspil i en 
undervisningspraksis: 1) Game literacy og 2) Gamemastering. Game literacy kan forstås som 
spilkyndighed, hvilket dækker over en persons evne til at gå ind i og ud af spil samt forståelse af 
et spils konkrete mekanikker, systemer af tegn, samværsformer og de kulturelle praksisser, som 
spillet er en del af. Gamemastering relaterer sig til game literacy, men adskiller sig ved at 
omhandle underviserens evne til at rammesætte spil i didaktiske kontekster. Hvor game literacy 
dermed foregår i spillet, foregår gamemastering omkring spillet. Hanghøj beskriver samspillet 
mellem de to kompetencer på følgende måde: 

“I min egen forskning har jeg tilsvarende beskrevet, hvordan underviseres spilkompetence både afhænger 
af deres game literacy og gamemastering (Hanghøj & Møller, 2017). Dvs. en kombineret evne til at kunne 
afkode, spille og mestre et spil – og samtidig at kunne bringe spillet til live og orkestrere dialog i relation til 
spillet.” (Hanghøj, 2019) 

 
Det er altså vigtigt at pointere, at underviseren ikke nødvendigvis skal være den bedste gamer i 
klasseværelset (langt de fleste undervisere vil nok også opleve, at deres elever har større 
fortrolighed med at spille computerspil, end de selv har). Underviserens opgave er at besidde det 
didaktiske og pædagogiske overblik og kunne se anvendelsen af computerspil som redskab og 
metode til at nå gymnasiets faglige mål, kvalificere læringen og styrke fx motivation og faglig 
inklusion. 
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“Selvom man som lærer ikke synes, at man har spilkompetence, har man en pædagogisk viden, som skal 
anvendes i undervisningen. Lærerne kan perspektivere mediet for eleven og give eleven en indsigt i 
computerspillet, som eleven ikke havde.” (Hoff & Sørensen, 2010) 

 
At anvende computerspil i undervisningen kræver således, at underviseren sætter sig ind i og 
afprøver spillet for at kunne skabe meningsfulde didaktiske og pædagogiske koblinger - hvilket 
ikke er ulig alt andet fagligt stof og materiale, der ligeledes kræver både indsigt, forberedelse og 
tilpasning. Der kan - som det vil fremgå nedenfor - være en række pædagogiske og didaktiske 
fordele ved at anvende computerspil i undervisningen, men det er vigtigt at understrege, at der 
ikke er tale om et ’quick fix’ i undervisningen - hverken for læreren eller eleven. 
 

Didaktiske potentialer og udfordringer ved anvendelse 
af computerspil i undervisningen 

I det følgende præsenteres diskuteres potentialer, udfordringer og muligheder ved at inddrage og 
anvende computerspil i undervisningen som redskaber i faglige, didaktiske og pædagogiske 
perspektiver. Disse har afsæt i prøvehandlinger og evalueringer af spildidaktik og forløb om og 
med computerspil. Som det løbende fremgår i dette materiale, synes der at være en række 
positive effekter ved computerspil i relation til didaktiske og pædagogiske tilgange i gymnasiet. 

 

Elevtyper 

Selvom mange unge spiller computerspil i en eller anden form, vil man som underviser hurtigt 
erfare, at elevernes kendskab til og interesse for computerspil er meget forskelligartede. Fælles 
for dem er dog, at de sjældent forbinder det at spille computer med at gå i skole eller som seriøse 
faglige aktiviteter. Det er to adskilte verdener, der ikke har noget med hinanden at gøre. For de 
elever, der interesserer sig for computerspil, vil det derfor uden tvivl være positivt at opleve, 
hvordan uddannelsessystemet tager deres interesse alvorligt og kobler deres fritidsinteresse til 
noget fagligt. Elever, som ikke på forhånd har det store kendskab til computerspil, vil overordnet 
placere sig i to grupper: dem der er nysgerrige og interesserede i at lære noget nyt, og dem der er 
skeptiske og usikre på deres egen kunnen indenfor dette felt. Nedenstående citater, der stammer 
fra evalueringen af et forløb om “Battlefield 1” (2016) i historieundervisningen, illustrerer 
elevernes forskellige forventninger til at skulle arbejde med computerspil i undervisningen: 

“Synes det har været en sjov og anderledes måde at gøre det på. Elsker computerspil, så at inddrage det var 
mega fedt.” (2.G-elev) 

“Jeg mener det har været en anderledes måde, men god, hvor man fik et bedre indblik. Dog var jeg i starten 
meget negativ om det, da jeg syntes det var en underlig idé. Nu mener jeg, at undervisningsmetoden har 
givet et bedre indblik på en sjov måde (tænker især på at spille spillet)” (2.G-elev) 
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I den følgende model præsenteres og illustreres, hvilke didaktiske udfordringer man som 
underviser står overfor, når man vil inddrage computerspil i undervisningen. For eleverne er der 
to overordnede kompetencer, der bringes i spil: deres faglighed og deres spilkompetence. Begge 
kompetencer vedrører elevernes evne til at arbejde konstruktivt med spillet i en faglig kontekst. I 
den ideelle verden befinder eleverne sig i det, der nedenfor betegnes som idealpositionen (A), 
men det vil langt fra være tilfældet for alle. Det er derfor nødvendigt, at læreren er opmærksom 
på, hvilke udfordringer forskellige elevtyper kan opleve, når de skal arbejde fagligt og metodisk 
med computerspil. 

 

Figur 2.1: Modellen opdeler eleverne i 4 kategorier baseret på deres spilkompetence og faglighed.  
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A: I dette felt har eleven et godt kendskab til spillet og er samtidig fagligt velfunderet. Denne 
elevtype vil oftest være fagligt motiveret samt være i stand til både at bidrage med faglige 
perspektiver og personlige spilerfaringer i undervisningen. 

B: Elever i dette felt vil (modsat mange andre emner) være nysgerrige og indledningsvist 
motiverede til at arbejde med computerspillet. Eleven vil kunne byde ind med egne erfaringer og 
relevante perspektiver undervejs, og vil ofte have mod på at “lege med”. Risikoen er, at den 
faglige dimension negligeres, og at elevens arbejde derfor bliver mindre seriøst. Det er derfor 
afgørende, at læreren løbende fastholder elevens faglige fokus. 

C: I dette felt kan eleverne indledningsvis være skeptiske og have svært ved at forstå, hvorfor de 
skal arbejde med noget, som de ikke umiddelbart forbinder med en skole- og 
uddannelseskontekst. Det er derfor vigtigt, at man som underviser fra begyndelsen får rammesat 
projektet i en faglig kontekst, og løbende sikrer at dette fokus opretholdes. Elever i dette felt vil - 
med den rette rammesætning - arbejde motiveret med spillet, men kan nemt komme til at føle sig 
på dybt vand og savne et pensum med et “rigtigt svar”. Læreren har derfor en vigtig opgave, når 
det kommer til at få disse elever til “give slip” og reflektere over spillet. 

D: Elever i det sub-optimale felt vil indledningsvis være umotiverede, og de vil være 
tilbageholdende i både spilafprøvningen og det faglige arbejde. De vil føle sig usikre på, om de 
har noget at bidrage med, og de vil derfor have svært ved at fastholde koncentrationen. Som 
underviser er det afgørende, at der foreligger en klar og tydelig produktbeskrivelse og 
begrebsoversigt samtidig med en undertiden insisterede vedholdenhed om, at eleverne skal prøve 
spillet og reflektere over deres individuelle spiloplevelse. 

 

Når man arbejder med computerspil i undervisningen bliver lærerens opgave således at trække 
eleverne i retning af idealpositionen. Hvis der foreligger en klar og tydelig faglig rammesætning, 
og man dertil tilskynder eleverne at tænke kreativt og inddrage deres personlige erfaringer med 
computerspil, etableres der fine muligheder for, at langt størstedelen af eleverne vil arbejde 
målrettet og konstruktivt. 

 

Aktivering 

Der er flere potentialer for at aktivere eleverne, når man inddrager computerspil i 
undervisningen. Det skyldes først og fremmest, at der er tale om et interaktivt medie, som 
fordrer koncentration og refleksion og skaber immersion gennem brugerens spiloplevelse. 
Udover at computerspil kan være med til at gøre de faglige dimensioner virkelighedsnære (som 
berøres igen senere), rummer spiloplevelsen også et subjektivt erfaringselement, man som 
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underviser med fordel kan arbejde målrettet med. Alle - uanset fagligt niveau eller erfaring med 
computerspil - kan svare på spørgsmål som: 

- “Synes du, at computerspil er et godt medie til at formidle historier?” 
- “Hvis ja, hvorfor?” - “Hvis nej, hvorfor ikke?” 
- “Blev du engageret i spillet?” 
- “Hvis ja, hvorfor?” - “Hvis nej, hvorfor ikke?” 

Hvis eleverne på forhånd er blevet præsenteret for et fagligt begrebsapparat, vil det være lettere 
for dem at give kvalificerede svar. Og som underviser vil det være nemmere at indlede og 
fastholde en faglig dialog med eleverne. Det er vigtigt, at spiloplevelsen ikke bliver en laissez 
faire-opgave, men på forhånd er koblet til klart definerede faglige mål og læringsmål. Som 
underviser bør man udnytte spilaktiviteten til at få eleverne til at overveje bestemte ting ved 
spillet som fx aktualitet, temaer og interaktionsmuligheder samt få begrebsapparatet i spil. 

Det er vores klare opfattelse, at inddragelse af computerspil i undervisningen kan være en god 
måde at aktivere eleverne i gymnasieskolen. Mediets interaktive dynamikker fastholder elevernes 
koncentration og giver dem en personlig oplevelse, som de efterfølgende kan sætte ord på. 
Derudover oplever mange elever, at det er sjovt at spille computerspil, hvilket yderligere er med 
til at engagere dem, hvad også taler ind i et variationsperspektiv på tilrettelæggelse af 
undervisningen. For de (mange) elever, der spiller computerspil i deres fritid, er det en positiv 
oplevelse at se, hvordan uddannelsessystemet tager deres interesse seriøst og kan kvalificere 
deres viden om spil, men også de elever, der ikke på forhånd har et større kendskab til 
computerspilsgenren, responderer i overvejende grad positivt på det. 

“Jeg synes personligt det var godt, at man prøvede en anden form for undervisning. Her kunne man endda 
tage aktiv del i "historien" og nemmere relatere til det.” (Citat fra 2.g-elev) 

 

Differentiering 

Det vil være misforstået at tro, at computerspil er mere udbredt blandt fagligt svage elever end 
blandt de dygtige - de spilles på tværs af elevtyper og faglige niveauer. Når det er sagt, åbner 
anvendelse af computerspil som beskrevet ovenfor op for at aktivere nogle af de elever, der 
normalt har svært ved at åbne sig op og deltage i undervisningen. 

De elever der på forhånd har et godt kendskab til computerspil som mediefortælling og -udtryk 
vil - uanset fagligt niveau - have lettere ved at tilgå og træde ind i en dialog om spillets facetter, og 
de vil ofte være i stand til at inddrage deres forhåndsviden og øvrige spiloplevelser på relevant 
vis. En del elever sidder med en solid baggrundsviden om computerspil, som underviseren med 
fordel kan forsøge at bringe i spil. Det er fx viden om spil som genrer, populære kulturelle 
artefakter samt relevante paratekster og kilder. På den måde kan inddragelsen af computerspil i 
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undervisningen ”ryste posen” i klassens faglige hierarki, hvilket kan være svært gøre ved brug af 
traditionelt undervisningsmateriale. 

Der er ligeledes potentialer for differentieret undervisning, hvor eleverne kan beskæftige sig med 
forskellige aspekter af spillet. En sådan opdeling er illustreret i nedenstående model. Første 
niveau kan løses ved at spille spillet og læse wiki’er på nettet, mens anden del kræver, at eleverne 
har sat sig grundigt ind i det begrebsapparat, som de er blevet introduceret til. For at kunne begå 
sig på det øverste niveau skal eleverne selv være i stand til at koble deres spilerfaring med den 
bagvedliggende teori. 

 

Figur 2.2: Figuren illustrerer, hvordan eleverne kan arbejde med computerspil på forskellige taksonomiske 
niveauer. Det giver gode muligheder for at differentiere undervisningen. 

 

Overblik: Didaktiske potentialer 

Som det fremgår af ovenstående kan der være en række potentialer ved at inddrage computerspil 
i undervisningen. Nedenfor er de væsentligste kort skitseret. 

 
Faglig motivation og aktivering 
Der er klare potentialer for at fremme elevernes faglige motivation gennem spilbaseret læring 
med computerspil. Det er erfaringen, at mange elever oplever at blive opslugte af spilhandlingen 
og ønsket om at nå længere i spillets progression. Det kan ses som en styrke, når det engagerer 
og aktiverer eleverne i faglige kontekster. Denne motivation og aktivering synes til dels at 
fremkomme gennem computerspil som medieform, mens det også ligeledes etableres gennem 
computerspil som redskab og metode i forhold til variation i undervisning. 
 
Variation og engagement 
Eleverne synes at blive engageret gennem “anderledesheden” ved computerspil i faglige 
kontekster. Det er et nicheområde i undervisningen, og som ny lektie- og opgavetype kan det 
have iboende motivation blot at skulle engageres i et nyt læringsformat eller en ny arbejdsform. 
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Dette område relaterer sig til elevernes motivation og aktivering - og taler derudover ind i en 
traditionel lærings- og undervisningsforståelse af alsidig og varieret undervisning. 
 
Faglig inklusion og differentiering 
Computerspil i undervisningen kan potentielt fremme faglig inklusion for elevtyper og -grupper, 
som muligvis ikke oplever at være inkluderet i den “normale” faglige undervisning. Det blev 
italesat tidligere gennem forskellige elevtyper og deres positionering i en spilfaglig 
undervisningsramme, men det fremstår som et væsentligt område for underviseren, når der er 
nye potentialer for at løfte klassen som helhed gennem faglig inklusion. Samtidig kan det 
udfordre og udvikle de faglige hierarkier, da viden om spil, som mange elever har fra deres 
hverdagsliv, pludselig kan være en relevant og eftertragtet ressource. 
 
Elevtyper og forskellighed 
Det er erfaringen, at elevernes forskellighed kan styrke den faglige undervisning, når der arbejdes 
med computerspil. Fagligt stærke elever kan løfte og fastholde den faglige diskussion og dens 
udbytte, og en del af de traditionelt passive elever kan bidrage med en række nye perspektiver i 
samspil med eksisterende faglig, analytisk og metodisk viden. Det fordrer nye muligheder for at 
etablere samarbejde og gruppearbejde, hvor elevernes forskellighed med fordel kan bidrage til en 
styrket fælles og forenet viden. 
 
Nye interaktions- og samarbejdsformer 
Eleverne deltager i undervisningen på nye måder, hvilket skaber nye interaktions- og 
samarbejdsmønstre i klasserummet. Dette opleves fx ved turtagning under spilafprøvningen, 
hvor eleverne aktiveres som samarbejdspartnere i nye kontekster og med anderledes roller. Den 
spilafprøvende elev skal træde ind i spillet og fx undersøge dets mekanikker og modaliteter, mens 
den observerende elevrolle skal forholde sig kritisk og undersøgende til spillerens interaktion 
med mediet og relatere spilhandlingen og spillet til faglige begreber og refleksion over spillets 
muligheder. 
 
Fokus og distraktion 
Pga. mediets interaktive dynamikker er computerspil gode til at fastholde brugernes 
koncentration og fokus. Man fordyber sig nemt i computerspil som har en høj grad af 
immersion, hvilket i den rette rammesætning åbner op for en målrettet træning og udvikling af 
bestemte faglige mål. Det gør også, at spilafprøvning og -refleksion har potentialer som lektie, da 
det dels er opslugende og dels divergerer tydeligt fra traditionelle lektieformer. Så både i 
læringsrummet i klasselokalet og hverdagens lektielæsning fremstår computerspil som fordrende 
for fokus, immersion og aktiv tilegnelse af viden. 
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Praktiske udfordringer og anbefalinger 

 

Praktiske udfordringer ved at anvende computerspil i undervisningen 

Udover de førnævnte didaktiske udfordringer, er der også en række praktiske, hvis man ønsker at 
give sig kast med at inddrage computerspil i undervisningen. Disse udfordringer omhandler 
særligt: (1) Tilgængelighed, (2) Teknik og (3) Tid. 

(1) Tilgængelighed: Man kan finde ældre spil på internettet, som kan spilles kvit og frit, men 
hvis man ønsker at bruge nyere (og mere komplekse) spil i undervisningen, vil der ofte være 
en eller anden form for betaling. Selvom der efterhånden findes en lang række relevante 
demo-versioner og gratis muligheder, kan det være en udfordring at få adgang til de spil, der 
er særligt relevante at arbejde med i en faglig kontekst. Det skyldes, at de dybe og komplekse 
spil er omkostningstunge at producere og derfor sjældent er frit tilgængelige. I en i forvejen 
presset økonomi for uddannelser og gymnasier kan det være en markant udfordring, hvis 
ressourcerne skal gå fra andre poster såsom fiktionslitteraturen. 

(2) Teknik: Softwaren udgør kun den ene del af problematikken, da man også skal være i 
besiddelse af en PC med en vis ydeevne eller en konsol for at kunne afspille mange spil. For 
at eleverne kan få en individuel spiloplevelse, er det nødvendigt, at alle elever har adgang til 
den hardware, der skal benyttes i den henseende. Derfor kan det være oplagt at lede efter 
computerspil, der kan spilles på tværs af platforme (cross platform-spil), hvor de både kan 
spilles på fx telefon, tablet, pc og konsol.  

(3) Tid: Modsat film eller dokumentarfilm tager de fleste computerspil adskillige timer at 
gennemføre. De korteste kan oftest klares på ca. 5-6 timer, mens man i andre kan bruge langt 
over 100 timer, hvis man skal have den fulde spiloplevelse. Dertil kommer, at nogle spil 
kræver en vis øvelse og genreforståelse for at kunne spilles effektivt. Der er i sagens natur 
grænser for, hvor meget tid i undervisningen der kan afsættes til spilafprøvning, og derfor vil 
det være nødvendigt, at underviseren udvælger specifikke spilsekvenser, som eleverne mere 
eller mindre øjeblikkeligt kan sættes til at spille og omsætte til et fagligt-refleksivt arbejde. 

 

Anbefalinger til praktisk anvendelse af computerspil  
Selvom ovenstående udfordringer umiddelbart kan virke afskrækkende, er de på ingen måde 
uoverkommelige. For det første er der mange måder at inddrage computerspil i undervisningen, 
som ikke kræver et stort teknisk setup - det kan fx være at benytte gratis demo-versioner (fx 
“Limbo” (2010), “Inside” (2016), “The Wolf Among Us” (2013) eller “World of Warcraft” 
(2004-)) eller at tilbyde emnet i forbindelse med skriftlige opgaver eller elevoplæg. For det andet 
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er der en række forskellige muligheder, der kan løse de førnævnte praktiske problematikker. 
Nedenfor nævnes 4: 

1. Skolen investerer i en konsol (og spillet) 
2. En af eleverne medbringer sin konsol (og spillet) 
3. Læreren medbringer sin egen konsol (og spillet) 
4. Klassen besøger en nærliggende internet-café 

 

I forbindelse med projektets prøvehandlinger og udarbejdelsen af dette materiale, er der blevet 
gjort en række erfaringer, hvad angår hensigtsmæssigt og simpel praktisk tilrettelæggelse. Det 
handler med andre ord om, hvad der lader til at virke godt i et gymnasiedidaktisk og -pædagogisk 
perspektiv. Nedenfor er en kort oversigt over de mest relevante. 

 
Korte og afgrænsede forløb eller som del af et større fokus 
Spilbaserede forløb synes mest motiverende og givende samt at have flest positive og faglige 
effekter, når de tilrettelægges som enten korte og afgrænsede forløb eller som en del af 
længerevarende temabaserede forløb. Det kan fx være et forløb i dansk om mediefortællinger om 
forholdet mellem fiktion og virkelighed, hvor computerspil er en del af de valgte medieformer, 
eller et forløb om Battlefield 1 (2016) som afslutning på en gennemgang af 1. Verdenskrig. 
Årsagen til denne anbefaling er, at interessen for spil kan være svær at fastholde over længere tid, 
hvilket bl.a. knytter sig til en manglende legitimering blandt eleverne af mediet i gymasiefaglige 
rum og kontekster. 
 
Fokus på faglige mål 
Som beskrevet tidligere, er det afgørende at tage afsæt i konkrete og relevante faglige mål. Det er 
en gennemgående erfaring fra prøvehandlinger og interventioner med samt evalueringer af 
spilbaserede forløb og aktiviteter, at de skal relateres tæt til fagets mål og kernestof. Det er 
således afgørende for et succesfuldt forløb, at undervisningsplanlægningen starter med 
spørgsmålet om, hvad eleverne skal lære, hvorefter computerspil - hvis relevant og meningsfuldt 
- kan vælges og inddrages. Disse læringsmål bør italesættes og tydeliggøres i begyndelsen af 
forløbet. Dette fokusområde relaterer sig desuden til produktion af eksamensspørgsmål i fagene, 
som ligeledes bør medtænkes i de indledende spilovervejelser. 
 
Rammesætning af spilhandlingen 
Det er vigtigt at etablere en klar og meningsfuld rammesætning af spilhandlingen og 
-aktiviteterne i undervisningen, så eleverne ikke blot “spiller for at spille”, men oplever at arbejde 
fagligt med computerspillet i relation til tydelige og specifikke faglige mål. Det kan fx gøres ved 
en indledende rammesætning af mål og forventninger, gennem refleksionsspørgsmål i 
forbindelse med elevernes spilafprøvning, eller ved at få dem til at anvende relevante faglige 
begreber undervejs. 
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Kobling mellem fagperson og aktiv medspiller 
Det er vigtigt, at underviseren går ind i spillet som både aktiv spiller, medspiller og deltager samt 
med et didaktisk og pædagogisk overblik og engagement. Underviserens kendskab til og 
forståelse for det enkelte spil er af markant betydning for tilrettelæggelsen af spilbaseret 
undervisning om og med computerspil. Det er således ikke anderledes end at interagere med 
andre teksttyper som litterære fortællinger eller film, hvor underviseren også forholder sig til 
teksten både fagligt undersøgende og analyserende gennem læsning eller afprøvning samt i et 
didaktisk og pædagogisk perspektiv. Computerspil er komplekse og kan anvendes med afsæt i 
vidt forskellige faglige mål og metoder, hvorfor underviseren må stifte bekendtskab med 
forskellige spils didaktiske muligheder og begrænsninger. Det kan være udfordrende for den 
enkelte, hvorfor man med fordel bør samarbejde om det med kollegaer. 
 
Faggruppen som aktiv til fælles udvikling 
Man kan hurtigt opleve at stå alene med spilbaseret læring eller computerspil i faglige kontekster, 
men værdien af fælles dialog, refleksion, videndeling og udvikling i faggruppen er af væsentlig 
betydning. Brug derfor faggruppen aktivt til at dele erfaringer med og viden om spilbaseret 
læring, spildidaktik og valg af specifikke computerspil i undervisningen, som har vist sig særligt 
meningsfulde og brugbare i den praktiske tilrettelæggelse i forhold til fx elevtyper, 
klassesammensætning, faglig progression og planlægning af årshjul. 
 
Strukturelle perspektiver 
Der er både strukturelle og faglige udfordringer for underviseren. Nye elementer i 
undervisningen kræver øget forberedelsestid til faglig udvikling og rammesætning samt didaktisk 
tilrettelæggelse og afprøvning. Der er også tale om et ofte nyt fagligt engagement. Derudover kan 
det samtidig være svært at legitimere indkøb og anvendelse af computerspil til faget over for 
ledelse og kollegaer, når tilgængelig økonomi også gerne anvendes til andre former for 
undervisningsmaterialer. Samtidig er computerspil en potentiel udfordring i forhold til at 
producere eksamensspørgsmål til eleverne. Her kan det anbefales at lagre et spil på samme måde 
som eksamensspørgsmål, der benytter sig af videotekster, i højere grad fokusere på det 
paratekstuelle aspekt (særligt i dansk) af computerspil i form af playthroughs, videoguides, 
anmeldelser og debattekster eller lignende samt vedlægge historiske kilder og perspektivtekster. 
Det er alt sammen udfordringer, underviseren må være bevidst om forud for og i planlægningen 
af forløbet. 

   

 
FAGLIG GAMING: COMPUTERSPIL I GYMNASIET - praktisk tilrettelæggelse af spilbaseret undervisning 20 



 

Bag om computerspil: Spilterminologi 

Gamerverdenen - både den praktiske og teoretiske - har sin helt egen terminologi. I 
nedenstående afsnit vil de mest almindelige begreber blive præsenteret og forklaret med det 
formål at afdække de væsentligste spiltyper og spilmekanikker, som kan danne ramme om et 
grundlæggende begrebsapparat for underviseren. 
 

Ludologi, narratologi og interaktion 
I en teoretisk-didaktisk kontekst fremhæves særligt to forståelser indenfor computerspilsgenren: 
ludologi og narratologi. Ludologi omhandler forståelse af spil gennem deres tegnsystemer, regler, 
spilmekanikker og strukturer. Fokus er således på, hvordan spillene spilles. Narratologi 
omhandler derimod fortællinger og studiet af disse. Her anskues spil som tekster, der kan 
analyseres og fortolkes, og som har større interaktive muligheder og flere perspektiver på kontrol 
og deltagelse end fx film og bøger. 
 
Et væsentligt kendetegn ved computerspil er vores mulighed for at interagere med og i dem, 
hvorved vores handlinger og valg har direkte betydning for spillets udvikling og afslutning samt 
for de sociale fællesskaber i det virtuelle rum. I forhold til film, tv og litteratur er dette en 
væsentlig forskel, da historien i et litterært værk i grove træk vil være den samme trods nye 
forståelser, der måtte blive udviklet, mens der i spil er potentialer for vidt forskellige handlinger 
og scenarier. Dette kendetegn er også af væsentlig didaktisk interesse, når det fx fordrer valg og 
handlinger, der munder ud i etiske og moralske dilemmaer og problemstillinger. 
 
Computerspil udvikles til forskellige systemer - også kaldet platforme, hvor de mest almindelige 
er konsoller, pc’er og mobile enheder (tablets og smartphones). De forskellige systemer har hver 
deres fordele og begrænsninger, som influerer, hvilke spil man kan spille på dem. Derfor udvikles 
forskellige spil til forskellige systemer, mens nogle udvikles på tværs af platforme. Det har 
didaktisk interesse, da valg af spil til undervisningsaktiviteter nødvendigvis må integrere 
overvejelser over adgang (accessibility) i forhold til både system, platform og pris, samtidig med 
at det skal kobles til bestemte faglige formål og kompetencemål. Som en grundregel er spil 
udviklet til tablets og mobiler mere fokuseret på ludologien end narratologien, hvilket skyldes 
dels tekniske krav og dels økonomiske hensyn fra udviklernes side. Mange mobilspil er fx skabt 
af mindre virksomheder, der ikke har økonomi eller ressourcer til at producere større spil med 
kompleks narratologi. 
 

Spilgenrer 
Inden for computerspil findes et væld af genrer og undergenrer. Genreforståelserne er i konstant 
udvikling, og der kommer hele tiden nye genrer og spiltyper til. Ofte skelner man dog mellem 
fem overordnede genrer (Holm, 2012): 
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1. Actionspil (herunder både skydespil og sportsspil) 
2. Adventurespil 
3. Rollespil 
4. Strategispil 
5. Simulationsspil 

 
I denne kategorisering behandles onlinespil ikke som en genre. Mange af de største og mest 
populære spil - som “World of Warcraft” (2004-), “League of Legends” (2009) og “Fortnite” 
(2017) - er i høj grad kendetegnet ved deres online tilstedeværelse, miljø og “communities”. 
Herunder ligger subgenrer som fx MMO (Massive Open Online; MMORPG: Massive Open 
Online Role Playing Game), MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) og Battle Royale. 
 

Open World eller korridor-spil 

På tværs af de forskellige genrer kan man skelne mellem open world-spil og korridor-spil. 
Førstnævnte er kendetegnet ved en ikke-lineær opbygning med et minimum af begrænsninger på 
ens karakter i spillet, hvormed spilleren frit kan navigere i spilverdenen og selv vælge i hvilken 
rækkefølge, man ønsker at løse de forskellige quests. Eksempler på populære open world- spil er 
“Red Dead Redemption 2” (2018), “Grand Theft Auto 5” (2013) og “Assassins’ Creed” (2007-), 
hvor eksploration, frihed og opdagelse er i højsædet. Korridor-spil har omvendt et lineært 
handlingsforløb, man som bruger ikke har mulighed for at afvige fra. Det ses eksempelvis i spil 
som “Wolfenstein” (1981-) og “Uncharted”, hvor hver gennemspilning stort set vil ligne den 
foregående. Derudover benyttes betegnelsen sandbox-spil, hvor man har mere eller mindre frie 
tøjler til at tolke spillets formål og forløb. Det bedste eksempel på et sådan spil er “Minecraft”, 
der netop baserer sig på brugernes egen opfindsomhed, eksperimenteren og kreativitet. 
 
I fremtiden vil der med al sandsynlighed komme nye spiltyper til, da man allerede nu ser 
eksempler på forskellige former for augmented reality (AR) og virtual reality (VR). Dertil hører 
den voldsomme vækst på markedet for mobilspil, hvilket hele tiden skaber nye måder at spille på. 
“Pokemon Go” er et godt eksempel på et AR-mobilspil, der bidrog til og populariserede en ny 
spilgenre og et nyt spilunivers. 
 

Single Player, Multiplayer og Co-op 

I computerspilsterminologien skelnes mellem forskellige former for gameplay: “single player”, 
“multiplayer” og “co-op”. Single Player kan defineres som computerspil, der kræver interaktion 
fra én spiller gennem et givent spilforløb. Single Player-spil er som oftest designet ved at have 
særligt fokus på engagerende narrativer og scenarier, man investeres i, idet de ikke forlader sig på 
underholdning via interaktion med andre spillere. Multiplayer-spil kan kort defineres som 
computerspil, der engagerer mere end én spiller i samme spilmiljø. Det kan foregå både synkront 
og asynkront, og de største multiplayer-spil - som fx “World of Warcraft” (2004-) - kan engagere 
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flere millioner brugere på samme tid fordelt på adskillige servere. Co-Op er en underliggende 
spiltype til multiplayer, der henviser til “cooperative gameplay”, hvor spillere typisk samarbejder 
som hold om at løse spillets udfordringer og/eller bekæmpe indlejrede modstandere. 
 

Videre læsning? 
Der findes efterhånden meget solidt materiale om computerspil i faglige og didaktiske 
kontekster. Faktalink.dk har bl.a. en god introduktion til computerspil i forhold til dets historie, 
spilgenrer og -typer samt den offentlige debat, spil ofte indgår i 
(https://faktalink.dk/titelliste/computerspil). Derudover er “Computerspil i Dansk - Play the 
Game” (2016) af Julie Baden Korch-Frandsen og Pernille Cecilie Koksbang en god introduktion 
til computerspil i et teoretisk og historisk perspektiv med gymnasiets danskfaglige undervisning 
som fokus. På websiden https://historiegaming.dk/ findes desuden introduktioner og 
spilanalyser til både undervisere og elever, der vil arbejde med computerspil som et 
historieformidlende og -fortolkende medie. I en udenlandsk kontekst findes ligeledes en lang 
række gode inspirationskilder, hvor man fx kan pege på den amerikanske underviser Zackary 
Hartzman fra Hey Listen Games, der har mange oplagte og gennemtænkte idéer til og eksempler 
på den praktiske tilrettelæggelse af spilbaseret undervisning (https://www.heylistengames.org/). 
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Kapitel 3: Historiefaget 

Faglig gaming i gymnasiet 
 

Computerspil er normalt ikke et medie, man forbinder med historiefaget, og derfor er det kun 
naturligt, hvis der er en vis skepsis i forhold til at inddrage dem aktivt i undervisningen. Nogle 
lærere føler sig givetvis ikke klædt på til at arbejde med computerspil, fordi de ikke selv spiller. 
Andre synes måske, at den slags hører hjemme uden for klasselokalet, og frygter, at det vil føre til 
en ”tivolisering” af faget. Disse kritikpunkter er rimelige, men de er også udtryk for nogle 
generelle misforståelser. For det første skal læreren ikke være ekspert i at spille computerspil. 
Læreren skal være garant for en historiefaglig tilgang, og sikre, at arbejdet med spillet bliver 
funderet i historisk-metodiske betragtninger koblet til pædagogisk-didaktisk forståelse. For det 
andet skal man ikke inddrage computerspil i undervisningen, fordi det er ”sjovt” for eleverne, 
men fordi det er fagligt relevant. 

Der er flere grunde til, at computerspil kan være relevante at inddrage i historieundervisningen. 
For det første ved vi, at rigtig mange gymnasieelever i dag spiller computerspil derhjemme. Og 
en stor del af dem spiller rigtig meget. Vi ved også, at mange af de mest populære spil i dag har 
historiske referencer eller sågar omhandler specifikke historiske begivenheder, og dermed 
kommer de - på godt og ondt - til at bidrage til elevernes forståelse af fortiden. Derfor giver det 
god mening, at man også fra et undervisningsperspektiv inddrager mediet og forholder sig kritisk 
til spillets formidling og fremstilling af historien. For det andet er computerspil et medie, der på 
afgørende vis adskiller sig fra de andre medier, vi typisk benytter i undervisningen. Det skyldes 
først og fremmest, at computerspil - modsat de traditionelle medier - er interaktive, hvilket åbner 
op for nogle interessante læringsperspektiver. Visuelt har computerspil efterhånden også nået et 
niveau, hvor man nemt kan få en oplevelse af selv at være ”til stede”. Dermed giver computerspil 
os mulighed for at kunne re-enacte historien og således (måske) komme et skridt nærmere den 
historiske begivenhed eller tidsperiode, der bliver skildret. 

 

Historiebrugsdidaktik 

Som det vil fremgå senere i kapitlet, er der gode muligheder for at inddrage historiefaglige 
metoder og perspektiver, når man skal analysere et computerspil. Men inddragelsen af 
computerspil i historieundervisningen kan også tjene andre mere generelle formål, som fx at 
styrke elevernes historiebevidsthed. I dette kapitel argumenteres for, at computerspil som et 
populærkulturelt produkt har en berettigelse i den historiefaglige undervisning i gymnasiet, og at 
et målrettet arbejde med populærhistorie kan bidrage til at kvalificere og styrke elevernes 
grundlæggende forståelse for historiefaget. 
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Computerspil som styrkelse af den historiebrugsdidaktiske undervisning 

Et af formålene med dette materiale er gøre anvendelsen af ‘historiske computerspil’ til et 
legitimt felt i historieundervisningen på de danske ungdomsuddannelser. I den henseende skriver 
brugen af populærhistorie i gymnasiet sig ind i en større diskussion om fagets egentlige formål. 
Nogle historielærere vil formentlig værge sig ved at inddrage læghistorie i undervisningen og 
holde sig til et mere stringent og akademisk materialevalg. Andre - som undertegnede - mener 
sagtens, at populærhistorie aktivt kan inddrages i undervisningen. De to positioner betegnes ofte 
som historiefagsdidaktik og historiebrugsdidaktik. I historiefagsdidaktikken indføres eleverne i de 
historiefaglige metoder ved at anvende faglitteratur og traditionelle historiske kilder - på mange 
måder den samme tilgang til faget som den findes for historiestuderende på universitetet. 
Historiebrugsdidaktikken vil på den anden side prioritere at inkludere forskellige former for 
historiebrug (herunder populærhistorie), som eleverne møder uden for skolen med henblik på at 
styrke deres historiebevidsthed. 

Bernard Eric Jensen er en af de historikere, der argumenterer for en større vægtning af 
historiebrugsdidaktikken, da det netop er med til at kvalificere elevernes historiebevidsthed i den 
virkelighed, som de møder uden for skolen. Han formulerer det selv således: 

”Undervisningsfaget historie skal ikke alene eller primært udstyre børn og unge med færdigheder og viden, 
de mangler. Opgaven er i lige så høj grad at bearbejde, videreudvikle og kvalificere den historiebevidsthed, 
de bringer med sig ind i uddannelsessystemet. Det fordrer, at faget må forholde sig til den ’historie uden 
for skolen’, de allerede kender til og gør brug af i dagligdagen.” (Able & Vollmond, 2017) 

Ovenstående tankegang har også smittet af på historiefagets læreplaner på 
ungdomsuddannelserne, som det ses i nedenstående tabel. Her nævnes det direkte i fagets 
formålsparagraf, at eleverne skal arbejde med forskellige former for historiebrug, og for 
STX/HF eksplicit “de mange former for historieformidling og historiebrug, som [eleverne] 
stifter bekendtskab med i og uden for skolen”.   
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   Historiefagets formål 

(jf. Bekendtgørelsen 2017) 

Historiefagets faglige mål 

(jf. Bekendtgørelsen 2017) 

STX og 
HF 

“Arbejdet med faget giver eleverne 
redskaber til kritisk og reflekteret at finde, 
udvælge, anvende og vurdere forskelligartet 
historisk materiale, herunder de mange 
former for historieformidling og 
historiebrug, som de stifter bekendtskab 
med i og uden for skolen.” 

Eleverne skal kunne: 

“reflektere over samspillet mellem fortid, 
nutid og fremtid samt over mennesket 
som historieskabt og historieskabende” 

HHX  “Undervisningen skal udvikle elevernes 
evner til at bearbejde, strukturere og vurdere 
forskelligartede former for historisk 
materiale og forskellige former for 
historieformidling og historiebrug (…)” 

Eleverne skal kunne: 

“reflektere over mennesket som 
historieskabt og historieskabende” 

HTX  “Arbejdet med de idé-, teknologi- og 
almenhistoriske materialer og 
problemstillinger styrker elevernes 
studieforberedende kompetencer til at 
reflektere over de tanker, forestillinger og 
værdier, de møder i deres uddannelse og 
omverden” 

Eleverne skal kunne: 
 
“diskutere aktuelle problemstillinger med 
udgangspunkt i fagets perspektiver, 
herunder reflektere over mennesket som 
historieskabt og historieskabende” 

  

Bekendtgørelsens formålsparagraffer tydeliggør således, at eleverne skal introduceres til andre 
former for historiebrug end den akademiske, hvilket nok dels skyldes en anerkendelse af den 
ikke-akademiske historiebrugs omfang og påvirkning af elevernes historieforståelse og dels et 
øget fokus på at kvalificere elevernes historiebevidsthed. Med bekendtgørelsens fokus er det 
således blevet enhver historielærers ansvar at forholde sig til øvrige aktørers bidrag til 
historieformidlingen - på den ene eller den anden måde. 

At arbejde med populærhistorie i undervisningen skal ikke forstås på den måde, at 
populærhistorie ligestilles med akademisk historie, så alle bidrag så at sige er lige gyldige. Det er 
helt afgørende at holde fast i det akademiske afsæt, når man arbejder med lægmandshistorie. Det, 
der bliver omdrejningspunktet for arbejdet, bliver således et faghistorisk ‘take’ på 
populærhistorien - en kvalificeret, kritisk og fagligt funderet undersøgelse af, hvordan (i dette 
tilfælde) computerspil bruger og fremstiller historien. I det lys er inddragelsen af computerspil 
således ikke specielt revolutionerende. Metoderne til at analysere populærhistoriske værker er de 
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samme, som når vi fx analyserer Anders Fogh Rasmussens historiebrug i forbindelse med hans 
moralske afstandtagen til samarbejdspolitikken i sin legitimering af Irakkrigen. 

Som Anders Hassing og Christian Vollmond påpeger i “Fra Fortid til Historie” (2013) findes der 
ikke et skarpt skel mellem faghistorie og populærhistorie. Der er snarere tale om et skalabegreb 
med to yderpoler, hvor de fleste typer rummer elementer af både underholdning og faghistorie. 

 

 

 

I den sammenhæng er ‘historiske computerspil’ interessante, fordi der i de store produktioner 
ofte er tilknyttet faghistorikere for at gøre spillene historisk korrekte. “Assassin’s Creed”-serien 
(2007-) er et godt eksempel på, hvordan computerspil meget nøjagtigt kan gengive historiske 
bygninger og tidsspecifikke stilarter, mens en lang række krigsspil er baseret på breve og 
interviews med soldater for at gøre spiloplevelsen autentisk. Det giver anledning til en kvalificeret 
undersøgelse af, hvor spillet kan placeres på ovenstående skala. 

Hassing og Vollmond gør også opmærksom på, at selvom populærhistoriske værker ikke 
nødvendigvis giver et historisk korrekt billede af den fortid, de portrætterer, fortæller de ofte en 
del om deres egen samtid. Det skyldes, at populærhistorie aldrig er neutrale 
underholdningsindslag, men et produkt af den tid og kontekst, de er skabt i. Ole Bornedals 
‘1864’-serie er et godt eksempel på et kulturprodukt, der (berettiget eller ej) blev kritiseret for at 
være både politiserende og moraliserende i sin skildring af krigen. På samme måde vil mange 
computerspil kunne identificeres som værende partsindlæg i en større samfundsdebat eller 
understøtte bestemte historiske narrativer ved at portrættere historiske begivenheder i et 
moralistisk perspektiv. 

Når vi vil slå et slag for at arbejde med historiske computerspil i historieundervisningen frem for 
andre former for historiebrug, skyldes det flere ting. For det første er mediet særdeles brugbart til 
at illustrere, hvordan man kan arbejde kritisk med historiefremstillinger. Mange gymnasieelever 
sætter lighedstegn mellem ‘fortiden’ og ‘historien’, men denne positivistiske opfattelse af 
historiefaget gik af mode allerede i 1800-tallet. Selvom der kun findes én fortid, findes der mange 
forskellige tolkninger af denne, hvor selv dygtige historikere kan være uenige. Computerspil kan i 
denne sammenhæng udgøre et meget tydeligt eksempel på en historiefremstilling, der adskiller sig 
fra andre, og det er relativt nemt for eleverne at finde eksempler på, hvordan spillet fremstiller 
historien anderledes end historiebøgerne. For det andet er computerspil med til at styrke og 
kvalificere elevernes historiebevidsthed (mere om det nedenfor), og for det tredje kan arbejdet 
med et for mange særdeles genkendeligt (men i undervisningssammenhæng ganske 
underprioriteret) medie være med til at åbne faget op for elever, der ellers har et meget fastlåst 
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syn på historiefaget. Mange elever har svært ved at relatere sig til et fag, der nemt kan ende med 
at handle om en fjern fortid. Her kan anvendelsen af et moderne medie som computerspil 
bidrage til at gøre faget mere relaterbart. 

 

Historiebevidsthed 

Historiefaget handler ikke “blot” om at fylde historisk viden på eleverne. Det handler også om at 
få eleverne til at reflektere over historien og deres egen rolle heri, samt at bruge deres viden til at 
forstå en verden, der er i konstant forandring. Det er også det, der ligger i bekendtgørelsens 
påmindelse om, at historiefaget - på linje med en række andre fag - skal bidrage til at udvikle 
elevernes innovative evner. Som der står i STX- og HF-bekendtgørelsens formålsparagraf: 
“Gennem arbejdet med historisk materiale opøves elevernes kritisk-analytiske, kreative og 
innovative evner”, og lignende krav sættes til HHX-elever der ligeledes skal “arbejde innovativt” 
med det historiske materiale. Hermed kommer begrebet ‘historiebevidsthed’ til at spille en mere 
væsentlig rolle end det tidligere har været tilfældet. 

Historiebevidsthed består overordnet af to elementer: For det første en forståelse af historiefaget 
som et samspil mellem fortid, nutid og fremtid. Og for det andet - og i forlængelse heraf - en 
forståelse for, at mennesket er såvel historieskabt som historieskabende. Fortiden fortolkes og 
rekonstrueres ud fra et samtidsperspektiv og bruges fremadrettet til at begrunde de valg, vi 
træffer i tilværelsen. At være historiebevidst er således noget andet end at vide noget om fortiden 
- om end en sådan viden må siges at være en forudsætning for en solid historiebevidsthed. 

At forstå historien som værende menneskeskabt er komplekst, og der melder sig hurtigt en række 
udfordringer ved at arbejde med at styrke elevernes evne heri. For at sige det som det er, kan det 
være svært at måle elevernes historiebevidsthed, og det tager lang tid og vil derfor kræve en 
målrettet og kontinuerlig indsats. På trods af dette bør man prioritere at arbejde aktivt med at 
styrke elevernes historiebevidsthed. Det kan man gøre på en række måder, blandt andet ved at 
arbejde kritisk med computerspilsgenrens brug af historien. 

Bernard Eric Jensen skriver således, at: 

”en måde, hvorpå elevernes historiebevidsthed kan kvalificeres, er ved at tilskynde dem til at analysere og 
kritisk bearbejde de former for erindringspolitik, der indgår i de forskellige former for historiebrug” 
(Jensen, 2017) 

Den kritiske bearbejdning af computerspillets fremstilling af historien kan netop bidrage til at 
afdække og tydeliggøre det forhold, at alle historiefremstillinger (populærhistoriske såvel som 
faghistoriske) er menneskeskabte og dermed udtryk for en række valg og fravalg samt en ofte 
ganske tydelig stillingtagen til, hvem i historien afsenderen sympatiserer med. Her udgør 
computerspil et meget tydeligt eksempel på en fremstilling, der netop er menneskabt og dermed 
på ingen måde udtrykker en objektiv gengivelse af fortiden. Det er eksempelvis meget tydeligt, at 
spil som “Call of Duty” (2003-) eller “Wolfenstein” (1981-) skildrer 2. Verdenskrig fra et 
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amerikansk perspektiv. Denne forståelse kan hjælpe med at åbne op for en større diskussion af, 
at heller ikke faglitteraturen er objektiv, men ligeledes et produkt af forfatterens fortolkning af 
fortiden. 

Bernard Eric Jensen skriver endvidere at: 

 ”Det afgørende ved en historiebevidsthed er oparbejdelsen af færdigheden i at kunne tage på mentale 
tidsrejser” (Jensen, 2017) 

Også her rummer computerspil et interessant læringspotentiale. Det skyldes for det første, at 
mediet visuelt gengiver en given historisk begivenhed, hvilket hjælper os med at skabe mentale 
billeder af fortiden. For det andet rummer computerspilsmediet et interaktivt element, der 
adskiller det fra andre formidlingsformer, hvilket yderligere intensiverer oplevelsen af selv at 
“være til stede” i fortiden. Disse aspekter vil blive uddybet mere indgående nedenfor i afsnittet 
om re-enactment. 

 

Anvendelse af computerspil i historieundervisningen 

Der er mange måder at inddrage computerspil på i historieundervisningen, og de er langt fra alle 
lige krævende. Nedenfor er angivet tre bud på, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. 

 

Emnesupplerende elevoplæg 
En simpel måde at anvende computerspil i undervisningen er ved at lade elever, der i forvejen 
kender til et bestemt computerspil, holde oplæg om spillet i forbindelse med en gennemgang af 
et givent emne. Det kunne eksempelvis være: 

● 1. Verdenskrig: Battlefield 1 (2016) 
● 2. Verdenskrig: Call of Duty (2003-) / Wolfenstein (1981-) 
● Industrialiseringen: Assassin’s Creed Syndicate (2015) / Red Dead Redemption 2 (2018) 
● Imperialisme: Assassin’s Creed Black Flag (2013) / Expeditions: Conquistador (2013) 

Her er tanken, at eleverne forbereder deres oplæg hjemmefra. Eftersom eleverne selv ejer spillet 
og på forhånd har et dybdegående kendskab til det, behøver man som underviser ikke at 
forholde sig hverken tilgængeligheds- eller tidsaspektet. Udfordringen her er, at læreren ikke kan 
vejlede undervejs i processen. For at sikre at eleven fastholder et fagligt fokus på det historisk 
interessante, kan man med fordel benytte sig af følgende ‘køreplan’, som kan bruges til 
præsentationer af ethvert computerspil. 
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Figur 3.1: Skabelon til elevoplæg om computerspil i et historiefagligt perspektiv 

 

Skriftlige opgaver 
En anden oplagt måde at inddrage computerspil i historiefaget er i forbindelse med de skriftlige 
opgaver, som eleverne skal lave i løbet af deres gymnasietid. Nedenfor ses en oversigt over de 
større skriftlige opgaver på de 4 gymnasiale ungdomsuddannelser, hvor eleverne enten skal eller 
har mulighed for at skrive i historie. 
 

Skriftlige historieopgaver på de danske gymnasieuddannelser: 

STX  HHX  HTX  HF 

DHO på 2. år 

SRP på 3. år 

DHO på 2. år 

SRO på 3. år 

SOP på 3. år 

DI på 2. år 

SRC på 3. år 

SOP på 3. år 

EP på 2. år 

 

Også her undgår man som underviser de førnævnte praktiske udfordringer. Læreren vil dog i 
dette tilfælde have en langt mere involverende rolle, da eleven i højere grad skal vejledes i forhold 
til emnevalg, metoder og materiale. I inspirationskataloget til skriftlige opgaver (udgives i 
efteråret 2019 i tilknytning til nærværende materiale) kan både lærere og elever finde en række 
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bud på computerspil, der kan behandles ud fra både et historie- og danskfagligt perspektiv. Hvad 
angår metodeanvendelse er der tre overordnede historiefaglige perspektiver, som er interessante 
at inddrage i forbindelse med en historisk analyse af computerspil: 

● Historiebrug 
● Kildekritik 
● Re-enactment 

Disse tre punkter vil blive uddybet senere i kapitlet. Baggrundsmaterialet vil først og fremmest 
bestå af selve spillet. Hertil kan lægges historiske kilder og almindelig sekundærlitteratur om den 
periode eller begivenhed der behandles, som tilfældet vil være i traditionelle skriftlige opgaver. På 
historiegaming.dk findes en række eksempler på spilanalyser, der kan inspirere såvel lærere og 
elever til, hvordan man kan gribe en sådan opgave an. 

 

Længerevarende projektforløb 
Den mest ambitiøse - og for læreren mest krævende - måde at inddrage computerspil i 
undervisningen er ved at lave et projektforløb over flere moduler. Det kræver en ret detaljeret 
planlægning og et rimeligt kendskab til spillet fra underviserens side, men det er også her, at 
læringspotentialet er størst. 

Et sådan projekt bør ikke stå alene, men kan med fordel supplere den traditionelle undervisning i 
et givent emne. Det kan eksempelvis placeres som afslutning på et forløb, så eleverne på forhånd 
har den fornødne historiske baggrundsviden til at arbejde kritisk med spillets historiefremstilling. 
Dermed vil emnet bliver belyst fra en ny og alternativ vinkel, hvilket kan styrke elevernes 
forståelse af emnet samt bidrage til at kvalificere elevernes historiebrug og historiebevidsthed. 

Nedenfor er skitseret et eksempel på et længerevarende projekt, hvor computerspillet “Battlefield 
1” (2016) undersøges nærmere.. Projektet løber samlet set over 6 moduler (herunder 2 til 
gruppefremlæggelser) og kan med fordel placeres i forlængelse af en større gennemgang af 1. 
Verdenskrig. 

 

Program 

Modul  Indhold 

1  Introduktion til projekt om computerspil samt opstart af gruppearbejde 

2 + 3  Selvstændigt gruppearbejde (herunder 45 minutters gaming pr. gruppe) 

4  Selvstændigt gruppearbejde (afsluttes med en aflevering af gruppens synopsis) 

 
FAGLIG GAMING: COMPUTERSPIL I GYMNASIET - praktisk tilrettelæggelse af spilbaseret undervisning 31 



 

5  Fremlæggelse (gruppe 1-4 præsenterer for hinanden) 

6  Fremlæggelse (gruppe 5-8 præsenterer for hinanden) 

  

Gruppeinddeling 

Eleverne inddeles således, at hver mission bliver behandlet af to grupper. 

Grupper  Krigsscenarie fra 1. verdenskrig  BF1-mission 

1 + 5  Vestfronten  Intromissionen 

2 + 6  Alperne (Italien vs. Østrig-Ungarn)  ”Avanti Savoia” (O La Vittoria) 

3 + 7  Luftkrig  ”Friends in High Places” (Total War) 

4 + 8  Det Ottomanske Imperium  ”Nothing is Written” (Hidden in Plain 
Sight) 

 

Produkt 
Eleverne skal lave en kort 2-siders synopsis over deres over deres tildelte emne og dertilhørende 
BF1-mission samt holde et oplæg på ca. 15 minutter for halvdelen af klassen, således at gruppe 
1-4 og 5-8 fremlægger for hinanden. Begge dele skal være struktureret efter følgende model: 

1. Præsentation af den historiske virkelighed (centrale aktører, tidsperioden, områdets 
geografi, kendte slag, tabstal, særlige kendetegn ved krigsførelsen, våbenteknologi, etc.) 

2. Præsentation af BF1-missionen (handling, hovedpersoner, tidspunkt, etc.) med 
inddragelse af en gameplay videosekvens, der kan findes på Youtube 

3. Komparativ analyse af virkeligheden og missionen (inddragelse af fotografier, 
screenshots og historiske kilder) 

4. BF1 som historieformidling (egen vurdering af spillets styrker og svagheder som 
historieformidlende medie samt inddragelse af begrebet ‘aktualiseret re-enactment’) 

 
Materiale 
Materialet vil dels bestå af baggrundslitteratur (fx relevante artikler fra ‘Illustreret Videnskab 
Historie’ som kan findes på Infomedia), og dels af “Battlefield 1” (2016) som eleverne undervejs 
får mulighed for at spille sammen med deres gruppe og efterfølgende skal analysere. 
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Praktisk tilrettelæggelse 
Forud for projektet får eleverne udleveret relevant baggrundsmateriale samt traditionelle 
historiske kilder til deres specifikke krigsscenarie under 1. Verdenskrig, så de møder 
velforberedte op til gruppearbejdets start. Herefter arbejder eleverne med deres synopsis og 
PowerPoint-fremlæggelse, som skal afleveres efter det 4. modul. 

Undervejs vil grupperne have mulighed for at afprøve spillet i 45 minutter (to grupper ad 
gangen). Denne del rummer som nævnt en række tekniske udfordringer, da eleverne skal afprøve 
spillet i undervisningen. Som beskrevet tidligere i materialet er der følgende fire løsningsforslag: 

5. Skolen investerer i en konsol (og spillet) 
6. En af eleverne medbringer sin konsol (og spillet) 
7. Læreren medbringer sin egen konsol (og spillet) 
8. Klassen besøger en nærliggende internet-café 

Styrken ved at inddrage computerspil på denne måde er, at spillet integreres i en traditionel 
gennemgang af emnet og derfor ikke kommer til at stå alene. I ovenstående eksempel vil 
analysen af spillet og spiloplevelsen supplere elevernes forståelse af henholdsvis Vestfronten, 
luftkrigen, alpekrigen eller Osmannerriget under 1. Verdenskrig, og eleverne vil dermed stifte 
bekendtskab med forskellige slagmarker og lokationer. Selve spillet anvendes som et eksempel på 
moderne og kommerciel historiebrug, hvis formidling af historien eleverne skal forholde sig 
kritisk til. Endeligt skal eleverne selv vurdere og diskutere spillets styrker og svagheder som et 
medie der bidrager til at formidle historien om 1. Verdenskrig for mange unge. 
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Historisk metode i forbindelse med computerspil  

Selvom det vil være nyt for mange historielærere at inddrage computerspil i deres undervisning, 
vil den metodiske tilgang være velkendt. Historiefaget forandres ikke, blot fordi vi inkluderer et 
nyt medie. Tværtimod er pointen i dette kapitel, at historiefagets eksisterende metoder netop er 
meningsfulde at anvende, når computerspil skal behandles ud fra et akademisk perspektiv. 
Nedenstående model illustrerer tre historiefaglige tilgange som samlet set at udgør en slags 
værktøjskasse til såvel lærere som elever, der ønsker at arbejde med computerspil ud fra et 
historiefagligt perspektiv. 

 

Figur 3.2: Figuren illustrerer de tre historiefaglige tilgange til at arbejde med computerspil i undervisningen. De tre 
tilgange understøtter hinanden og fungerer i et samspil. 

 

Det er langt fra alle computerspil, der kan anvendes i historieundervisningen. Men rigtig mange 
spil bruger aktivt fortiden i spillets narrativ, hvorfor det er relevant at analysere denne 
historiebrug og kritisk behandle spillets fremstilling af historien. Dertil hører, at computerspil er 
visuelle, auditive og ikke mindst interaktive, hvilket gør mediet særligt interessant til at formidle 
historier. Ved at re-enacte fortiden kan vi (måske) få en forståelse af fortiden, som man sjældent 
vil få gennem traditionelle medier som bøger og film. Som det er illustreret i modellen virker de 
tre perspektiver sammen og bidrager i fællesskab til at skabe kritisk-reflekterende historiebrugere. 
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Historiebrug 

Historiebrug er et centralt begreb for historikere, og som beskrevet tidligere er det eksplicit 
skrevet ind i fagets læreplaner på de forskellige ungdomsuddannelser, at eleverne skal arbejde 
med forskellige former for historiebrug - og gerne den som eleverne møder uden for 
undervisningslokalet. 

Helt grundlæggende handler arbejdet med historiebrug om historiebevidsthed, altså vores 
forståelse af mennesket som både er historieskabt og historieskabende. Vi er produkter af vores 
fortid, men samtidig er vores viden om og forståelse af fortiden skabt af os selv. 
Historiefortællingen er ikke statisk, men ændres i takt med at verden forandrer sig. Vi justerer 
løbende fortiden ud fra, hvem vi er, og hvor vores sympati og interesse befinder sig. Vi bruger 
med andre ord historien til at forstå os selv og blive bekræftet i, at vi er på rette vej. 

Historikeren Niels Kayser Nielsen definerer historiebrug på følgende måde: 

”Historiebrug er betegnelsen for en kombination af udvælgelse, fremhævelse og tilsidesættelse af 
personer, begivenheder og epoker fra den samlede viden om historien med henblik på fremme af 
bestemte interesser af som oftest politisk, informativ, underholdningsmæssig eller 
identitetsmæssig art” (Nielsen, 2010) 

Historiebrug er således ikke forbeholdt fagfolk og historikere. Politikere, forfattere, journalister 
og underholdningsbranchen bruger aktivt historien til forskellige formål, og derfor giver det 
mening at arbejde kritisk med disse former for historiebrug. På den måde kommer historiebrug 
og kildekritik til at gå hånd i hånd. Kommercielle computerspil der på den ene eller anden måde 
bruger historien influerer og bidrager til brugerens forståelse af den fortid, der bliver portrætteret 
i spillet. Men netop fordi afsenderen i dette tilfælde ikke er en historiker, men en kommerciel 
virksomhed, bliver historien formidlet på en anden måde og ud fra andre kriterier. Et af 
formålene med at arbejde med computerspil i historieundervisningen er at undersøge nærmere, 
hvilken betydning det får for spillets fremstilling af historien. 

Som det også kommer til udtryk i Niels Kayser Nielsens definition, er der mange forskellige 
måder at bruge historien på. Den svenske historiker Klas-Göran Karlsson opererer eksempelvis 
med 6 typer, herunder det han kalder ‘Underholdning / Kommerciel historiebrug’ og ‘Ikke-brug’ 
som vil blive uddybet nedenfor i relation til computerspil (Karlsson, 2008). Niels Kayser Nielsen 
arbejder ligeledes med forskellige typer af historiebrug, bl.a. ‘oplevelseshistorie’, hvor han netop 
placerer computerspil. Dette begreb vil blive undersøgt nærmere i afsnittet om re-enactment. 

 

Underholdning / Kommerciel historiebrug 

Der er utallige eksempler på virksomheder, der bruger historien til at sælge deres produkter. 
Madprodukter illustreres med vikinger for at gøre dem mere ”danske”, og filmselskaber 
producerer Hollywood-dramaer over de vigtigste historiske begivenheder for at sælge flere 
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billetter. Formålet er dybest set det samme - at benytte forbrugernes kendskab til og interesse for 
historien til at skabe et attraktivt produkt, som vi finder enten underholdende eller historisk 
identificerbart. 

Der er en lang række computerspil, der bruger historien på forskellig vis til at skabe et populært 
og salgbart produkt. Selvom det er værd at bemærke, at mange spilproducenter er enormt 
dedikerede og seriøse i deres fremstilling af historien (og i mange tilfælde aktivt benytter 
professionelle historikere samt øjenvidneberetninger for at fremme spillets historiske 
autenticitet), så vil ethvert computerspil være underlagt præmissen om at skabe et 
underholdningsprodukt. Balancen mellem at fremstille historien ”som den virkelig var” på den 
ene side og hensynet til at skabe et underholdende produkt på den anden, vil så godt som altid 
tippe i sidstnævntes retning. Det skal her bemærkes, at ‘underholdning’ defineres i en bred 
forstand. Flere og flere computerspil udfordrer den gængse opfattelse af, at spil skal være “sjove” 
og opstiller narrativer der er både deprimerende og tragiske. Et spil som “This War of Mine” 
(2014), der handler om at få en gruppe civile til at overleve Sarajevos belejring ifm. krigen i 
Bosnien, er således et eksempel på et computerspil, der udvider genrens underholdningsbegreb. 

Når man ser på listen over de mest populære (historiske) computerspil, er der en klar vægtning i 
retning af krigshistorie, mens den mere “stille” identitets- og kulturhistorie fravælges. Det hænger 
sammen med producenternes ønske om at skabe en intens og actionpræget spiloplevelse. 
Kommerciel historiebrug medfører således, at bestemte typer historie oftest prioriteres i forhold 
til andre. 

 

Figur 3.3: Selvom mange computerspil gør meget ud af at være historisk autentiske, vil de altid vægte underholdningen højere 
end faghistorien. I undervisningen kan man med fordel undersøge, hvordan dette kommer til udtryk i de forskellige 
computerspil. 
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Ikke-brug 

Karlssons begreb ‘ikke-brug’ er også interessant at undersøge nærmere, når man arbejder med 
computerspil. Da det i sagens natur aldrig vil være muligt at medtage alt, er man som historisk 
formidler nødt til at prioritere, hvad man vil fokusere på, og hvad man helt vil udelade, ligesom 
man må prioritere, hvilke dele af historien man vil uddybe, og hvilke dele man kun vil behandle 
overfladisk. Den del af historien som man udelader, er det som Karlsson betegner som 
‘ikke-brug’. 

Historiske computerspil er ingen undtagelse, og det kan derfor være relevant at undersøge, hvad 
udviklerne har valgt fra. Som nævnt ovenfor vil der være en tendens til at fokusere på den del af 
historien, der opleves som mest spændingsfyldt og intens. “Battlefield 1” (2016) omhandler 
således først og fremmest ‘frontline combat’, selvom langt størstedelen af soldaternes tid under 
1. Verdenskrig blev brugt på at vente i skyttegravene eller transportere sig til og fra fronterne. De 
dele af historien, der ikke opfylder kravet om at skabe en underholdende spiloplevelse, bliver 
således udeladt. 

Andre tydelige eksempler på computerspils ‘ikke-brug’ ses i forbindelse med spil om 2. 
Verdenskrig. I langt de fleste tilfælde vil krigen reduceres til en territorialkrig, hvor formålet er at 
indtage landsbyer og bestemte strategiske punkter. Selvom 2. Verdenskrig også udspillede sig 
som en territorialkrig, adskiller netop denne krig sig fra mange andre ved også at rumme et 
ideologisk aspekt, der resulterede i det største folkemord i verdenshistorien. Holocaust er oftest 
(om end ikke altid) fjernet fra narrativet i sådanne spil. Det kan dels skyldes hensynet til at skabe 
et underholdningsprodukt, men det kan også skyldes en berøringsangst med at skildre et så 
følsomt tema på en respektfuld måde. 

Dette hensyn kommer også til udtryk, når vi undersøger, hvilke aktører der inddrages i spillene. 
Krigsspil handler næsten uden undtagelse kun om soldaternes oplevelser, mens vi sjældent hører 
noget til de civile borgere, der bliver berørt af krigen. Krigsforbrydelser bliver kun yderst sjældent 
omtalt, og det er utænkeligt i seriøse spil, at man selv skulle deltage i sådanne. Det gælder både 
nazisternes masseudryddelser, men også de mere dystre sider af den allieredes krigsførelse. Kan 
du forestille dig et spil, hvor man som amerikansk soldat skal nedkaste atombomber over 
Nagasaki og Hiroshima eller som britisk pilot bombardere Dresden med brandbomber? 

  

Computerspils brug af historien 

Computerspils brug af historien kan overordnet inddeles i tre forskellige kategorier, som vi 
kalder for ‘autentisk brug’, ‘tidstypisk brug’ og ‘kontrafaktisk brug’. Mange computerspil vil 
benytte sig af flere af kategorierne, så der er mest af alt tale om en ren analytisk skelnen. 
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1. Autentisk brug: En række spil bruger virkelige historiske begivenheder som 
baggrundsramme for fortællinger med fiktive karakterer. Det er eksempelvis tilfældet i 
spil som “Battlefield 1” (2016), “Call of Duty” (2003-) og “Medal of Honor” 
(1999-2012), hvor man som soldat på vestmagternes side eksempelvis deltager i slaget 
ved Gallipoli eller i landgangen ved Omaha Beach. Ved at bruge historien på denne måde 
gøres spiloplevelsen realistisk og identificerbar for den der spiller. 

2. Tidstypisk brug: Spil behøver ikke at omhandle specifikke historiske begivenheder for 
at kunne inddrages i historiefaget. Mange spil har rent fiktive historier, men foregår i 
bestemte tidsaldre, hvor arkitekturen eller landskaberne giver spilleren en fornemmelse af 
at være “til stede” i en anden tid. I disse spil vil de redskaber, våben og transportmidler 
som er til rådighed være typiske for den tid, som spillet portrætterer. På den måde bruges 
historien aktivt, selvom handlingen, begivenhederne og personerne ikke er historisk 
korrekte. Dette gør sig eksempelvis gældende i et spil som “Red Dead Redemption 2” 
(2018), der udspiller sig i USA i 1899. “Assassin’s Creed”-serien (2007-) er et andet 
eksempel på et spil, der bruger historien på denne måde. Disse spil er især kendt for at 
genskabe den tidstypiske arkitektur - om end det så er i oldtidens Ægypten, renæssancens 
Italien eller industrialiseringens London 

3. Kontrafaktisk brug: Kontrafaktisk historieskrivning handler om “hvad nu hvis…”. Et 
klassisk eksempel stammer fra den franske filosof Blaise Pascal, der omkring 1660 skrev 
en tese om, at hvis Kleopatra ikke havde haft så smuk en næse, ville Antonius ikke være 
gået i krig for hende, og dermed ville Romerrigets - og resten af verdens - historie være 
forløbet anderledes. Denne form for historiebrug findes i mange forskellige former 
indenfor computerspilsgenren. I “Civilization”-serien (1991-) har man eksempelvis 
mulighed for at skabe sin egen verdenshistorie ved at udvikle en civilisation og følge den 
fra 4.000 år f.Kr. til moderne tid. Et andet eksempel ses i de nyeste “Wolfenstein”-spil, 
der foregår i et univers, hvor nazisterne vandt 2. Verdenskrig og underlagde sig resten af 
verden. Her bruger udviklerne den virkelige historie om Nazi-Tyskland i 1930’erne til at 
konstruere et bud på, hvordan en sådan verden ville have set ud. 

  

Kildekritik 

For mange historielærere udgør kildekritikken fagets DNA. Og netop fordi populærhistorien, 
herunder computerspil, yder et ikke ubetydeligt bidrag til mange unges historieforståelse, giver 
det særlig god mening at arbejde kritisk med denne form for historieformidling. 

At arbejde kildekritisk med computerspil er ikke anderledes end at arbejde med traditionelle 
kilder. Grundlæggende handler det om at afklare forholdet mellem afsender og modtager, at 
definere kildetypen samt forstå den tid kilden er skrevet i, med det overordnede formål at 
identificeret kildens tendens. Som beskrevet i afsnittet om historiebrug adskiller computerspil sig 
fra den typiske akademiske historieformidling ved at være underlagt en kommerciel præmis, som 
vægter underholdningsaspektet højere end fagligheden. Men der kan også ligge andre mere 
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skjulte tendenser gemt, som det giver mening at undersøge nærmere. Et par af disse vil blive 
præsenteret nedenfor som eksempler på, hvordan man helt lavpraktisk kan arbejde kildekritisk 
med computerspil. 

 

Afdækning af spillets stemning 

Når man spiller computerspil bliver adskillige af vores sanser aktiveret. Narrativet, de visuelle 
billeder, lydene og underlægningsmusikken skaber tilsammen en yderst manipulerende 
historieformidling, som påvirker vores spiloplevelse - og dermed også vores forståelse af den 
historie, der bliver portrætteret. 

Helt grundlæggende kan man skelne mellem, hvorvidt der er tale om en idyllisk eller tragisk 
fremstilling af historien. Mange krigsspil skildrer krigen som en heroisk kamp, hvor 
hovedpersonen tillægges overdrevne kampevner. Krigens modbydeligheder, som vi finder i de 
virkelige beretninger om soldaternes krigsoplevelser, er derimod oftest fraværende i de fleste 
computerspil. Der er dog eksempler på computerspil, der portrætterer krigens tragedier. 
Intro-missionen i “Battlefield 1” (2016) forsøger at illustrere 1. Verdenskrigs meningsløshed, 
mens epilogen i “Call of Duty WW2” (2017) foregår i en forladt koncentrationslejr under 2. 
Verdenskrig. 

På trods af enkelte sceners “realisme” er langt størstedelen af de førende historiske computerspil 
voldsomt idylliserende i deres historieformidling. I “Red Dead Redemption 2” (2018) fremstår 
bjerg- og marklandskaber indbydende og giver en fornemmelse af et harmonisk liv på prærien i 
slutningen af 1800-tallet, og i et spil som “Assassin’s Creed Black Flag” (2013) præsenteres livet 
som pirat næsten eventyrligt. 

 

Afdækning af afsenderens bias 

Som historikere forsøger vi at forholde os neutralt observerende til historien og dens aktører. 
Selvom vi, som alle andre, er påvirket af vores historiske udgangspunkt, gør vi en dyd ud af at 
holde eventuelle sympatier for os selv. Vi beskriver og forklarer historiens gang, vi undersøger 
aktørernes motiver, men vi fælder ikke moralske domme over fortiden i vores akademiske 
arbejde. 

En sådan (forsøgt) neutralitet eksisterer ikke i computerspil, hvor spilproducenternes sympatier 
og ‘historiske bias’ ofte ganske tydeligt vil skinne igennem. Det ses f.eks. i spil om 2. 
Verdenskrig, hvor man så godt som altid spiller på de allieredes side i kampen mod nazisterne. Vi 
er vokset op med en fortælling om 2. Verdenskrig som en kamp mellem demokrati og frihed på 
den ene side og tyranni på den anden, og derfor forekommer rollefordelingen os helt naturlig. 
Set fra et faghistorisk perspektiv er det dog et klassisk eksempel på, at historien skrives af 
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sejrherrerne - i dette tilfælde amerikanske og vesteuropæiske spilvirksomheder. Lignende 
skildringer af aktørerne som “gode” og “onde” ses i krigsspil omhandlede 1. Verdenskrig, 
Vietnamkrigen eller krigene i Irak og Afghanistan. 

Udover en ofte meget åbenlys bias forhold til historiens aktører, er visse spil også stærkt 
værdiladet. “Assassin’s Creed”-serien (2007-) er således bygget op omkring en kamp mellem 
ideologier, hvor man som forskellige medlemmer af Assassin-broderskabet kæmper for at 
udbrede klassiske liberale frihedsrettigheder, mens man bekæmper den konservative 
tempelridderorden, der undertrykker de enkelte borgeres friheder. Andre eksempler på en sådan 
værdiladning ses i spil som “RollerCoaster Tycoon” (1999-2005), der handler om at skabe en 
succesfuld forretning i en kapitalistisk markedsøkonomi. 

Ovenstående eksempler på ‘spiltendenser’ kan forstås ved et nærmere kig på afsender-modtager 
forholdet. Langt størstedelen af de store spilproducenter er enten europæiske eller amerikanske, 
og deres primære målgruppe befinder sig ligeledes i den vestlige verden. Derfor vil spillene oftest 
omhandle vestlig historie, ligesom de vil være præget af den vestlige historiefortælling og vestlige 
værdier. 

 

Afdækning af spillets perspektiv 

Indenfor historieforskningen skelner man mellem to forskellige perspektiver, makrohistorie og 
mikrohistorie. Makrohistorie er den overordnede fortælling om historiens udvikling med fokus på 
brud og kontinuitet. Omvendt fokuserer mikrohistorie på det enkelte individs personlige 
oplevelser. 

Perspektivet er interessant, fordi det får indflydelse på den historie der bliver formidlet. En 
makrohistorisk behandling vil give et overblik og tydeliggøre de vigtigste tendenser, men 
historien vil også ofte fremstå upersonlig og distanceret. Med et mikrohistorisk fokus kommer vi 
derimod tættere på og får et indblik i, hvad begivenhederne betød for de mennesker, der 
oplevede den. 

Når computerspil bruger historien, benytter de sig ligeledes af disse to perspektiver. Spil som 
“Civilization” (1991-) og “Total War” (2000-) er eksempler på makrohistorie, hvor man styrer 
slagets gang “oppefra”. Historien fortælles fra generaler eller statsoverhovedernes perspektiv, og 
de militære enheder rykkes rundt på kortet som var de brikker på et skakbræt. I First Person 
Shooter-spil kommer vi derimod helt tæt på og oplever krigen fra den menige soldats synsvinkel. 

  

Re-enactment 

Computerspil er et interaktivt medie, og det åbner op for en række interessante perspektiver, når 
det kommer til at formidle historien. Niels Kayser Nielsen placerer computerspil indenfor det 
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felt, han kalder ‘oplevelseshistorie’ - et begreb der bruges om forskellige typer af historiske 
genopførelser. Oplevelseshistorie udfolder sig i et krydsfelt mellem kommercielle interesser, 
underholdning og akademisk historieformidling. Det ses i den professionelle historieformidling, 
hvor flere og flere museer udvider den klassiske historieformidling med oplevelsescentre for at 
lokke gæster til, og det ses blandt lægfolk der i deres fritid arrangerer middelaldertræf eller 
genopfører slaget i 1864. 

Computerspil er en form for historisk re-enactment, men det skal forstås på dets egne præmisser. 
Rollespil er kendetegnet ved en kropsliggørelse af historien, som man ikke får ved at spille et 
computerspil, men der er et refleksivt og interaktivt element i computerspil, som man ikke finder 
i klassiske medier, hvor man langt hen ad vejen er tilskuer til en fastlåst fortælling. På den måde 
placerer computerspil sig mellem det, der kan betegnes som passiv og aktiv historieformidling. 

 

 

Figur 3.4: Figuren illustrerer forskellige måder at formidle historien på. Computerspil kan placeres et sted mellem 
den “passive” og “aktive” historieformidling pga. mediets interaktivitet. 

 

I computerspil spiller man en rolle, man træffer forskellige valg, og man lever med 
konsekvenserne af sine beslutninger. Men på trods af en vis handlefrihed er der tale om et meget 
styret handlingsforløb, og dertil kommer, at vores oplevelse påvirkes af spilproducenternes valg 
af lydeffekter og visuelle billeder. Det betyder, at der - trods alt - er tale om en noget mere 
begrænset egenfortolkning af historien end den, der er mulighed for at gøre sig i fysiske rollespil, 
hvor man kan gøre sig nogle kropslige erfaringer. Historiske rollespils-re-enactere taler således 
om erfaringer ved at smage og røre ved historien, at gå rundt i en tung middelalderbrynje eller 
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svinge en økse i nærkamp (Kruse & Warring, 2015). Sådanne kropslige erfaringer får man ikke af 
at spillet et computerspil, men modsat klassiske medier foregår fortællingen i et interaktivt miljø, 
hvor man selv skal træffe beslutninger og dermed har mulighed for (i forskelligt omfang) at 
påvirke historien. 

Udover kropsliggørelsen af historien adskiller rollespils-re-enactment sig fra computerspil ved at 
omfavne alle aspekter af historien. Til 2. Verdenskrigstræf iklæder danske re-enactere sig deres 
militæruniformer og genopfører historien, som den udfoldede sig et stykke fra fronten. De 
overnatter i deres telte, spiller kort, holder vagt, laver øvelser i terrænet og starter dagen med 
morgengymnastik. I computerspil er historien rykket frem til krigsfrontens forreste linjer, hvor 
man med geværet i hånden skal storme fjendens bastioner. Historisk re-enactment er en mere 
langsommelig proces, hvor man løbende justerer og forbedrer for at komme tættere på historien. 
Computerspil er i højere grad en øjebliksoplevelse. 

På trods af de førnævnte forskelle er der en række ligheder mellem computerspil og historisk 
re-enactment. De mest ambitiøse spiludviklere har et ønske om at skabe en oplevelse, hvor man 
kommer “tættere på historien”. Denne ambition om at skabe en autentisk oplevelse fører ofte til 
et tæt samarbejde mellem spiludviklerne og professionelle historikere, hvilket resulterer i spil med 
en imponerende detaljerigdom. Målet er at skabe en troværdig - men samtidig også funktionel - 
kopi af historien, og netop hensynet til at skabe en velfungerende spilmekanik kan betyde, at den 
historiske korrekthed nedprioriteres. Det kan godt være, at virkelighedens fodsoldater knap nok 
kunne bevæge sig de regnvejrsvåde skyttegrave, men i et computerspil vil det virke frustrerende 
og begrænsende for oplevelsen ikke at kunne bevæge sig hurtigt frem og tilbage. Her vil hensynet 
til den gode spiloplevelse trumfe hensynet til realismen, hvilket illustrerer nogle af mediets 
begrænsninger i forhold til at efterligne oplevelsen ved fronten. Omvendt oplever man ofte i 
computerspil, at man bliver “opslugt af historien” forstået på den måde, at al ens 
opmærksomhed er rettet imod spillet. Disse øjeblikke kaldes inden for re-enactmentkulturen for 
”magic moments” (Kruse & Warring, 2015) - der hvor man glemmer, at man spiller og blot er 
“til stede” i en anden virkelighed. Pga. mediets interaktivitet forekommer sådanne øjeblikke 
konstant, når man spiller computerspil. Den fysiske oplevelse ved at bevæge dig rundt i 
mudderet kan således ikke genskabes i spiluniverset, men du skal stadig træffe beslutninger 
(nogle gange øjeblikkeligt), som kan afgøre hvorvidt din karakter overlever eller dør. 

Den amerikanske historiker og spilforsker Adam Chapman bruger begrebet ‘aktualiseret 
re-enactment’ om den situation, hvor man ved selv at genleve historien opnår en viden om 
fortiden, som man ikke vil få ved at læse eller se en film. Det handler ikke om en 1:1-oplevelse, 
men om at komme tættere på historien og få en bedre forståelse af, hvordan forskellige historiske 
aktører oplevede bestemte situationer. 

”Aktualiseret reenactment bygger på den ide, at en amerikansk rekrut i 1942 og en moderne 2. 
Verdenskrigs-re-enacter kan få en lignende oplevelse første gang de samler en riffel op og sigter 
med den (…). Disse øjeblikke er aldrig perfekte rekonstruktioner af den historiske agents 
oplevelser, men der vil være visse fællesnævnere.” (Chapman, 2016) 
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Re-enactmentoplevelsen er personlig og kan være svær at sætte på formel. Nogle vil opleve, at 
det bringer dem tættere på historien, mens det for andre blot vil opfattes som et underholdende 
afbræk i hverdagen uden at give anledning til en større historisk refleksion. Man skal nok ikke 
overvurdere værdien af computerspil i den henseende, men det er ikke desto mindre interessant 
at undersøge nærmere. Pædagogisk giver det også anledning til en god dialog med eleverne om, 
hvordan de opfatter den interaktive historieformidling. Hvem oplever at komme tættere på 
historien af at spille? Hvem gør ikke? Hvilken forskel, hvis nogen, gør det, at man selv skal styre 
sin karakter og træffe beslutninger undervejs? Giver det en viden om og forståelse for historien 
som man ikke ville få gennem en traditionel historieformidling? 

Det afgørende her er at eleverne reflekterer over, hvad spillet gør ved vores forståelse af den 
begivenhed, der bliver skildret. At man som elev - og lærer - forholder sig til den historie, der 
bliver fortalt og sætter ord på såvel styrker som begrænsninger ved en sådan historieformidling. 

 

Opsummering 

Når man skal arbejde med computerspil i historiefaget kan man anvende tre forskellige tilgange. 
Man kan (1) anskue spillet som et eksempel på historiebrug, man kan (2) forholde sig kritisk til 
spillets fremstilling af historien, og man kan (3) undersøge spillets formidlingsevne ved at kigge 
nærmere på re-enactmentperspektivet. Nedenstående model illustrerer disse tre tilgange med de 
dertilhørende mest relevante fokuspunkter og begreber. 

 

Figur: 3.5: Oversigt over de tre historiefaglige tilgange med de dertilhørende mest relevante begreber 
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Kapitel 4: Danskfaget 

Faglig gaming i gymnasiet 
 
 
I 2004 skrev lektor og forsker Bo Kampmann Walther kroniken ‘Computerspil er dannelse’, 
hvori han taler for, at moderne medier - herunder computerspil - spiller en central rolle i at 
udfordre og udfolde almendannelsen. Her har danskfaget en vigtig funktion. Danskfagets 
gennemgående arbejde med tekster i det udvidede tekstbegreb åbner op for at betragte vidt 
forskellige medier analytisk, kritisk og refleksivt samt forholde sig til udviklingen af medier fra fx 
traditionelle litterære værker til nyere moderne medier som computerspil. Bo Kampmann 
Walther skriver om skellet mellem gammelt og nyt i forhold til danskfaget: 
 

“Der ligger for faget dansk en kæmpeopgave i at tænke over 'afstanden' imellem det gamle og det 
nye. Det er ikke et spørgsmål om at afgøre magtbalancen én gang for alle - hvem banker hvem, 
og hvem vinder, computerspillet eller bogen? Snarere drejer det sig om at omdanne de menneske- 
og verdenssyn, som slåskampens stridende parter hver især repræsenterer, til videnskabelig 
indsigt. Det kan gøres dels ved at måle på usikkerheden i, hvem der vinder, og dels ved at 
uselvfølgeliggøre de værdisæt, som herved blotlægges.” (Walther, 2004) 

 
Det blev skrevet for 15 år siden - og hvis de ikke allerede var det dengang, er computerspil i dag 
blevet en helt central del af massekulturen, hvor viden om og redskaber til at forstå og navigere i 
dem vedrører både digital og almen dannelse. Det kritisk-analytiske arbejde med computerspil 
synes at fordre dannelse gennem videnstilegnelse om og undersøgelser af mediekonvergens, 
medialisering, kulturelle fænomener og relationer mellem nye og gamle udtryksformer, hvortil 
forbrugerbevidsthed og kritisk refleksion ligeledes er nøgleord. Det kan med andre ord udvide 
elevernes forståelse for den (om)verden, de befinder sig i. I denne kontekst kan de gymnasiale 
fag anvendes på talrige måder både enkeltfagligt og tværfagligt som horisontudvidende veje til 
forståelser af spil og spilkultur. Det italesætter eleverne også, når man spørger dem, hvad de 
oplever at lære gennem fagligt arbejde med computerspil: 
 

“Man lærer om hvor brede fag i virkeligheden er, og at tingene ikke er så sort hvide som de ser ud. Det er 
den vigtigste faktor for mig. At udvide horisonten.” (Citat fra 2.G-elev) 

 
Vi befinder os alle i en kompleks medieverden, der i højere og højere grad præges af 
mediekonvergens og transmedialitet, mens unges fritidsliv og kulturliv i særlig grad influeres af 
computerspil, gaming og spilkultur, som det er blevet italesat tidligere i dette materiale. Faglige 
tilgange til og perspektiver på dette med fokus på begrebsliggørelse og refleksion kan styrke de 
unges forståelse for den medieverden, de befinder sig i, og den omverden de ligeledes skal 
navigere gennem i hverdagen. 
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Bo Kampmann Walther fremhæver et begreb kaldet ludificering, der handler om, hvordan 
computerspil har en tydelig og stærk interaktion med andre - og oftere mere traditionelle - 
medier (Walther, 2012). Andre fremhæver ligeledes den igangværende ludificering som 
influerende på den omkringliggende kultur og dennes daglige manifestationer eller udtryk 
gennem leg og spil (Dippel & Fizek, 2017). Kommercielle underholdningsspil er blot et element i 
nutidige spilkulturer, men da det i høj grad er denne type spil, danske unge tilvælger i deres fritid, 
er det et oplagt sted at starte, hvis man vil styrke elevernes kritiske refleksion over og bevidsthed 
om spil i dagligdagen. 
 
I et fokuseret danskfagligt perspektiv skaber kritisk-analytiske tilgange samt begrebsliggørelser af 
spiloplevelser forståelse for computerspil som multimodale tekster og udtryk, der sammen med 
en række andre populære medieformer har afgørende indflydelse på nutidens kultur- og fritidsliv. 
Både computerspil og sociale medier udgøres af systemer af tegn og forskellige udtryksformer. 
Disse kan undersøges, analyseres og sammenlignes i danskfaglige perspektiver og bistå elevernes 
udvikling af kritisk-analytisk forståelse af moderne mediefortællinger som computerspil er en del 
af. 
 

Spil, multimodalitet og fag 

Computerspil kan som populært fænomen bygge bro mellem faglige kompetencer, digital 
dannelse og elevernes egen verden. Computerspil er en teksttype, som eleverne i omfattende 
grad møder i deres liv, hvorfor det bør diskuteres, i hvilken grad der påhviler de gymnasiale fag - 
herunder danskfaget - et ansvar i at opøve elevernes tekstanalytiske og digitale kompetencer til at 
kunne forholde sig kritisk og reflekterende til deres mediebrug og -vaner. I et 
meningsproducerende semiotisk perspektiv, tolker vi alt, vi kommer i kontakt med. Dette gælder 
også forskelligartede teksttyper og deres brug af modaliteter. Målet gennem en multimodal 
analytisk forståelse er, at eleverne gennem undervisningens spildidaktik og deres egne handlinger 
- at spille for at lære jf. faglige mål og kernestof - kan opleve meningsfulde, refleksive og 
motiverende koblinger mellem danskfagets formelle mål og deres egne fritidsinteresser og sociale 
verdener uden for skoleregi. 
 
Som teksttype er computerspil multimodal. Det er en sammensat teksttype skabt af forskellige 
udtryksformer, hvilket muliggør flere forskelligartede analytiske tilgange og refleksioner. De er 
tillige audiovisuelle og interaktive, hvad skaber yderligere muligheder for udvikling af såvel faglige 
som digitale kompetencer. Når computerspil som multimodale tekster indeholder en række 
udtryksformer, kan man derfor konkret vælge at fokusere på lyd, billede, skreven tekst eller andre 
udtryksformer som fagligt fokus. Det er dog væsentligt at rammesætte den multimodale analyse, 
så den både handler om at kortlægge og forstå de respektive modaliteter samt hæve det ind i et 
højere taksonomisk niveau. Dette kan bl.a. være en diskuterende og vurderende tilgang til 
modaliteternes samspil og indflydelse på spillets samlede fortælling og temaer. 
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Spilforsker Thorkild Hanghøj plæderer som tidligere nævnt for, at “Eleverne har omfattende 
spilerfaring, men de har ikke nødvendigvis et fagligt metasprog, som sætter dem i stand til at 
begrebsliggøre deres spiloplevelser” (Hanghøj, 2017). Det kan dermed være en nærliggende 
opgave for danskfaget at indarbejde og udvikle deres faglige metasprog og kritiske forståelse af 
computerspil. 
 

Spildidaktik og -pædagogik 

I dette undervisningsmateriale anskues computerspil i gymnasiet gennem danskfaglige, 
historiefaglige og tværfaglige perspektiver. Der er, som tidligere skitseret, potentialer og 
udfordringer forbundet med hvert fag og det faglige samspil, men når det lykkes at integrere 
computerspil på fagligt meningsfulde måder i undervisningen, er det oplevelsen, at det bidrager 
med en række gode effekter i forhold til elevernes læreprocesser, faglige inklusion, motivation og 
samarbejde. I danskfagets sprogliggørelse og italesættelse af computerspil som fagobjekter, er det 
hensigtsmæssigt at starte med et begrebsapparat, der er simpelt og overskueligt for både elever 
og lærere at gå i gang med. 
 

Centrale spilbegreber i dansk 
I danskfagets arbejde med at udvikle elevernes begrebsliggørelse af spiloplevelser og deres 
teoretiske forståelse af og refleksion over computerspil som udtryksform, medieprodukt og 
fænomen, er det oplagt at introducere en kategorisering af de mest centrale og relevante 
spilbegreber. Følgende begreber stammer fra henholdsvis Bo Kampmann Walther og Thorkild 
Hanghøj og kan forstås almendidaktisk, men de anvendes imidlertid navnlig i en danskfaglig 
kontekst i dette undervisningsmateriale. Begreberne har tydelige ligheder, men der er dog enkelte, 
relevante forskelle, der gør, at det er meningsfuldt at medtage dem begge. 
 

Bo Kampmann Walther, 2012  Thorkild Hanghøj, 2018  1

Game Mechanics 
Spillets funktioner og handlinger; kohæsion i 

spilfortællingen og indre sammenhæng 

Spilmekanikker 
Spilfortællingens grundlæggende funktioner 

og handlingsmuligheder 

Game World 
Spillets rum, dets narrativ og verden i forhold 

til kohærens og delenes sammenhænge  

Spilverden 
Spillets audiovisuelle udtryk, dets rum og dets 

narrativ 

1 Spilbegreberne er ligeledes beskrevet i Henriette Romme Lunds artikel “Computerspil ind i dansk” (2017) fra 
folkeskolen.dk gennem et interview med Thorkild Hanghøj: 
https://www.folkeskolen.dk/608107/computerspil-ind-i-dansk  
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Gameplay 
Spillets fremdrift, spillerens valg samt 

konsekvenserne af disse  

Gameplay 
Spillets fremdrift og spillerens 

handlemuligheder 

Game Rules 
Spillets egne (indre) regler, regulativer og 

struktur 

Avatar 
Spillerens karakter og/eller figur, man styrer 

eller opererer i selve spillet 

 
 
Det er undertegnedes opfattelse, at Hanghøjs tilgang er særligt anvendelig i forhold til 
danskfagets undersøgelse af computerspil, da fx samspillet mellem avatar og spilverden (og også 
ofte gameplay) synes meningsfuldt i den didaktiske tilrettelæggelse såvel som for elevernes 
begrebsliggørelse af spiloplevelserne. De to modeller er dog så ensartede og overlappende, at 
man med fordel kan integrere begges begrebsapparater. Udover disse begreber findes mange 
andre begrebsliggørelser af computerspil i faglige kontekster, som man med fordel kan inddrage 
som teoretisk og metodisk baggrund. “Computerspil i Dansk - Play the Game” (2016) af Julie 
Baden Korch-Frandsen og Pernille Cecilie Koksbang giver eksempelvis en udmærket og grundig 
indføring i supplerende viden, forståelser og arbejdsformer, der kan fungere som teoritekst til 
eleverne med indhold om computerspillets historie og alsidige genrer. Derudover er 
“Computerspil” (2017) af Jakob Horn Møller - også tilgængelig via Systime - et fortrinligt 
supplerende værk til kortlægning af spilteori i relation til baggrund, genrer, spiltyper og 
interaktive muligheder. Slutteligt er “Gameplay” (2019) af Martin Houlind, forlaget Frydenlund, 
et bud på baggrundsteori henvendt elever om computerspil. Den er skrevet til mediefag, men 
kan absolut også anvendes i danskfaget til udfoldelse af spilhistorie, gameplay og analytiske 
tilgange.  
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Analyse og metode: Fire bud på danskfaglige tilgange 

Der er talrige måder at tilgå computerspil på med danskfaglige perspektiver. I det følgende 
præsenteres fire analytiske tilgange samt et produktions- og formidlingsperspektiv, som 
undertegnede oplever fungerer bedst i den gymnasiale og danskfaglige kontekst. Det gælder for 
de fire analytiske tilgange, at underviseren må rammesætte - og vælge den - der synes mest 
relevant til det pågældende spil, som inddrages i undervisningen, men at man frit kan blande og 
justere modellerne, da der er oplagte synergier mellem de forskellige tilgange, hvilket fx kan være 
at undersøge et spil ud fra dets narrativ såvel som dets multimodalitet. De fire tilgange er 
adopteret fra forskellige steder, hvor iblandt Thorkild Hanghøj i høj grad har plæderet for at 
undersøge computerspil som både tekster og paratekster (Hanghøj, 2019; Hanghøj & Møller, 
2017), mens det specifikt multimodale fokus ligeledes ofte er berørt (Møller, 2014).  
 
Nedenstående er primært målrettet undervisere, men kan inddrages som generelle 
analysevejledninger til eleverne og udleveres i forbindelse med deres arbejde . Det bør dog 
påpeges, at det blot er analysevejledninger og altså ikke opskrifter. De kan med fordel tænkes 
som fleksible og elastiske, som skal tilpasses de valgte computerspil og elevernes faglige 
forudsætninger. 
 
De fire analytiske tilgange er: 
 

 
 
Figur 4.1: Denne model illustrerer de fire analytiske perspektiver på det danskfaglige arbejde med computerspil 
samt de særligt centrale begreber til hvert perspektiv. 
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Kommunikativ og multimodal analyse af computerspil 
I den multimodale analyse placeres teksten indledningsvist i en kommunikativ ramme - fx 
kommunikationssituationen - hvorefter den analyseres med afsæt i (social)semiotik og 
multimodalitet, der trækker på forståelser fra Roland Barthes vedr. semiotik, denotation og 
konnotation samt Gunther Kress’ og Anna Løvlands perspektiver på multimodalitet i faglige og 
didaktiske kontekster. Den kommunikative og multimodale tilgang til computerspil er fleksibel, 
idet den kan anvendes på langt størstedelen af de spil, man kan arbejde med i undervisningen. 
Det er samtidig også en tilgang, der qua dens ‘generiske’ fremgangsmåde kan indgå i de fleste 
tværfaglige samspil om computerspil. Blandt udfordringerne ved denne tilgang er det en 
praksisbaseret erfaring, at eleverne undertiden har svært ved at nå højere taksonomiske niveauer 
og ofte forbliver på et meget beskrivende stadie i deres analyser, hvorfor det er væsentligt at 
italesætte og rammesætte værdien af de forskellige modaliteters samspil for spillets handling og 
udvikling. 
 
Efter den multimodale gennemgang er det oplagt at bygge videre på analysen og forståelsen af 
spillet ved at uddybe en af udtryksformerne eller diskutere disses understøttelse af narrativet og 
dets udfoldelse, interaktionsmulighederne eller tekstens temaer. 
 
De centrale teoretiske begreber som med fordel kan trænes med eleverne i denne tilgang er: 

● Modalitet og multimodalitet 
● Affordans og redundans  2

● Audiovisualitet og interaktivitet 
● Denotation og konnotation 
● Tekst og kontekst 

 
Spilforslag og -eksempler 

● Fokus på æstetik, kommunikativ ramme, modaliteternes samspil og konnotationer: 
“Limbo” (2010) 

● Fokus på æstetik, kommunikativ ramme, modaliteternes samspil og konnotationer: 
“Inside” (2016) 

● Fokus på intertekstualitet (folkeeventyr), modaliteternes samspil og forholdet mellem 
tekst og kontekst: “The Wolf Among Us” (2013) 

● Fokus på spillets æstetik, visuelle udtryk og konnotationer samt forholdet mellem tekst 
og kontekst: “This War of Mine” (2014) 

● Fokus på multimodalitet og modaliteternes samspil, audiovisuelle og interaktive 
fortællinger og affordanser:“The Last of Us” (2013-) 

● Fokus på semiotik, æstetik og multimodalitet: “World of Warcraft” (2004-) 

2 En uddybning - udarbejdet af Professionshøjskolen Absalon - af multimodalitet og begreberne affordans og 
redundans kan findes her: 
https://phabsalon.dk/fileadmin/user_upload/cfu/Fag/Laeringscenter/Bilag_At_fortaelle_et_menneske_multimod
alt.pdf  
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Analysevejledning 

1. Præsenter tekstens kommunikationssituation   
a. Afsender, modtager, titel, spilgenre/-type, udgivelsesår, narrativets opbygning 

2. Hvilket emne kommunikerer teksten, og hvordan udtrykkes det?  
3. Hvilke modaliteter består teksten af (tekst, billede, lyd, video, symboler, ikoner etc.)?  
4. Hvordan er modaliteterne sat sammen, og hvilken mening udtrykker de hver for sig?  
5. Hvilke virkemidler anvender teksten? Hvilke affordances har de forskellige modaliteter i 

teksten?  
6. Vurder, hvorfor teksten er produceret, som den er, og hvorfor netop disse modaliteter er 

valgt?  
7. Diskutér forholdet mellem tekst og kontekst.  
8. Diskutér, hvordan teksten havde ændret udsagn, mening eller intention ved at anvende 

andre modaliteter? 
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Tekstanalyse og -fortolkning af computerspil 
I denne tilgang til det faglige arbejde med computerspil tages afsæt i en traditionel tilgang til 
undersøgelse, analyse, fortolkning og perspektivering af tekster, som man kender det fra fx 
analyse og fortolkning af litterære værker. Disse tekstundersøgelser kan bistå og kvalificere 
forståelser af spil og spillets verden, handlemuligheder og scenarier samt æstetik. Det er her 
oplagt at inddrage Walther og Hanghøjs spilbegreber fra tidligere, hvorfor de med fordel kan 
gennemgås med eleverne inden det analytiske arbejde. Som teoretisk og -metodisk materiale 
henvendt eleverne kan det anbefales at benytte “Computerspil i dansk - Play the Game” (2016), 
som også plæderer for en lignende tilgang. 
 
De centrale teoretiske begreber i denne tilgang er: 

● Tekstens som sammensat, audiovisuel og multimodal tekst 
● Game World 
● Game Play 
● Game Rules 
● Game Mechanics 
● Avatar 
● Handling og narrativ, personer, tid, sted, miljø, troper og figurer, æstetik, symbolik, 

tematik, vurdering, perspektivering og intertekstualitet. 
 
Spilforslag og -eksempler 

● Fokus på fortælleformer og utroværdige fortællere:“The Stanley Parable” (2013) 
● Fokus på krigsfortællinger og -perspektiver:“Call of Duty” (2003-) 
● Fokus på krigsfortællinger og -perspektiver: “Battlefield” (2016) 
● Fokus på komplekse narrativer, personer og tematikker: “World of Warcraft” (2004-) 
● Fokus på komplekse narrativer og industrialisering: “Red Dead Redemption 2” (2018) 
● Fokus på krigsfortællinger og forskellige synsvinkler: “Valiant Hearts”: The Great War 

(2014) 
● Fokus på krig, dehumanisering og interaktion:“Wolfenstein” (1981-) 
● Fokus på valg, eksistens og spilprogression: “The Walking Dead: The Game” 

(2012-2018) 
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Analysevejledning 

1. Præsenter tekstens kommunikationssituation   
a. Afsender, modtager, titel, spilgenre/-type, udgivelsesår, narrativets opbygning 

2. Foretag en tekstanalyse af spillets 
a. Handling (herunder interaktion, valgmuligheder, gameplay og fremdrift) 
b. Spilmekanikker (funktioner og handlinger) 
c. Tid, sted og miljø (miljøanalyse af game world/spilverden) 
d. Personer og disses indbyrdes forhold (herunder avatar’er og NPC’er) 
e. Brug af troper og figurer 
f. Symbolik 
g. Temaer 

3. Udarbejd en fortolkning/vurdering (sidstnævnte med afsæt i målgruppe, genre og effekt) 
4. Foretag en perspektivering - fx med fokus på en eller flere af følgende: 

a. Inddragelse af mediekonvergens, transmedialitet og ludificering 
b. Inddragelse af andre spiltekster og -genrer 
c. Perspektivering til andre typer tekster (fx litterære værker eller medieværker) 
d. Intertekstuelle referencer og betydninger 
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Deltagelse og handlemuligheder i computerspil 
Denne tilgang til danskfagligt arbejde med computerspil som tekst og genre er nok mest velegnet 
til multiplayer-spil eller co-op-spil og fokuserer på spillets og spillerens muligheder for deltagelse, 
handlinger og interaktion med andre. Her bør man i høj grad vælge ét fokus, som fx kan være at 
undersøge, hvordan spillets brugere er både deltagere i et computerspil samt medskabere af 
indhold og oplevelser i sociale fællesskaber - eller blot hvilke valg og handlemuligheder spilleren 
møder, og hvordan disse er iscenesat eller designet. 
 
Et analytisk hovedspørgsmål kan være, hvordan man interagerer og kommunikerer i 
computerspillets sociale og digitale arena, og dermed fx have et specifikt fokus på begrebet 
‘spilmekanikker’. Denne tilgang kan dermed også understøtte et sprogligt-kommunikativt fokus 
på computerspillets interaktionsmuligheder. 
 
De centrale teoretiske begreber i denne tilgang er: 

● Multimodalitet og affordans 
● Spilmekanikker 
● Avatar og NPC 
● Sprog, kommunikation og interaktion 
● Deltagelsesformer 
● (Med)Skabelse af indhold 
● Tværmedialitet, transmedialitet, mediekonvergens og medialisering 

 
Spilforslag og -eksempler 

● Fokus på interaktion, spilmekanikker, deltagelse og mediekonvergens: “Fortnite” (2017) 
● Fokus på spilmekanikker, samarbejde og kommunikation: “League of Legends” (2009) 
● Fokus på spilmekanikker, samarbejde og kommunikation: “DOTA 2” (2013) 
● Fokus på spilmekanikker, deltagelsesformer, sprog og kommunikation: “Counter Strike: 

GO” (2012) 
● Fokus på interaktion, avatars og NPC’s og spilmekanikker:“This War of Mine” (2014) 
● Fokus på deltagelsesformer, medskabelse af indhold og mediekonvergens: “World of 

Warcraft” (2004-) 
● Fokus på spilmekanikker, samarbejde og kommunikation: “Apex Legends” (2019) 
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Analysevejledning 

1. Præsenter tekstens kommunikationssituation   
a. Afsender, modtager, titel, spilgenre/-type, udgivelsesår, narrativets opbygning 

2. Hvilke karakterer optræder i spillet (samt analyse af deres karakteristika og interaktion): 
a. Egen avatar 
b. Andres avatar’er 
c. NPC’er 

3. Hvilke sociale fællesskaber eksisterer og/eller dannes i spillet? Hvilke eksisterer/dannes 
uden om spillet? 

4. Hvilke kommunikationsformer tilbyder spillet? Hvilke interaktionsmuligheder er der med 
andre brugere? 

5. Hvilket interface har spillet, og hvordan understøtter det fællesskaber og kommunikation 
(fx med inddragelse af multimodalitet og affordans)? Hvordan fordrer det deltagelse? 

6. Hvordan er spilleren med til at skabe og/eller medskabe indhold? 
7. Vurdering af spillet som medieprodukt, der fordrer handling, interaktion og deltagelse. 
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Paratekstuel analyse af computerspil 
Den sidste tilgang til fagligt arbejde med computerspil er en paratekstuel tilgang., hvor fokus 
lægges på spillets omkringliggende univers. Denne tilgang dækker i virkeligheden over en lang 
række af analytiske muligheder og vejledninger. Eleverne kan undersøge og analysere receptionen 
af og den offentlige debat om et givent computerspil, de kan kaste et analytisk blik på dets 
markedsføring og kommercielle kommunikation eller arbejde med andre multimodale tekster 
som fx:  
 

● Spillets egne paratekster som fx vejledninger, omslag og websider 
● Videoguides af brugere 
● Spilvejledninger af brugere 
● Spilanmeldelser (fx som tekst, video eller podcast) gennem traditionelle eller nyere 

medier 
● Blogtekster og tekster fra sociale medier som Facebook og Instagram 
● Debatindlæg og kronikker via traditionelle medier 
● Kommercielle tekster som reklamer, spil-trailers og content marketing 
● Kommunikation på sociale medier om computerspil (ift. samfundsbetydning og kultur) 

 
Computerspil kan dertil være interessante at undersøge og forholde sig til ud fra begreberne 
paratekst, peritekst og epitekst samt allografisk og autografisk. Det er begreber, der har afsæt i 
litteraten Gérard Genettes begrebsapparat om paratekster. En paratekstuel tilgang kan være med 
til at åbne op for diskussioner om spillet og dets indflydelse på fx mennesket eller samfundet 
med begreber som tvær- og transmedialitet og mediekonvergens. Bo Kampmann Walther har 
skrevet en række tekster om forholdet mellem computerspil og medieudvikling., som kan fungere 
som teoretisk baggrund. I det paratekstuelle perspektiv er det endvidere oplagt at diskutere etik 
og moral, (digital) dannelse eller computerspil som kulturelle fænomener.  
 
Centrale begreber er/kan bl.a. være: 

● Paratekst, peritekst og epitekst 
● Allografisk og autografisk 
● Tværmedialitet og transmedialitet 
● Mediekonvergens og medialisering 
● Remediering 

 
Spilforslag og -eksempler 

- “Fortnite” (2017) 
- “Battlefield” (2016) / “Call of Duty” (2003-) / “Counter Strike: GO” (2012) 
- “League of Legends” (2009) / “DOTA 2” (2013) 
- “Grand The Auto 5” (2013) 
- “DOOM” (1993-2019) 
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Ovenstående spil har alle på forskellige måder og i forskellige tider skabt kontroversielle 
mediedebatter i offentligheden pga. deres ofte eksplicitte indhold eller indflydelse på den større 
mediekultur. 
 
Da en paratekstuel tilgang til computerspil lægger op til, at man vælger metode eller inspiration 
ud fra valgte paratekster og disses fokus (fx journalistiske tilgange, sprogligt-kommunikative 
analyser, videoanalyser, undersøgelser af sociale medier og blogs m.v.) er der ikke en enkelt 
analysevejledning til dette. Man kan dog med fordel introducere de faglige begreber vedr. 
paratekst, peritekst og epitekst samt allografisk og autografisk og lade eleverne vælge egne spil, 
hvor de finder eksempler på de nævnte begreber.  
 
Det er på skrivende tidspunkt også en oplagt mulighed at undersøge spillet “Fortnite” (2017), der 
har massiv tilstedeværelse i nutidens offentlige mediedebat i forhold til medieforbrug, 
mediekonvergens og digital dannelse, og undersøge det som kulturelt fænomen ud fra dets 
paratekster, hvor en supplerende sproglig vinkel oplagt kunne være en diskursiv undersøgelse af 
de sproglige spændinger og magtkampe, som har fundet sted i mediedebatten. Derigennem 
knyttes de faglige begreber til diskussioner og refleksioner over medieudviklingen og samfundets 
italesættelse af den. 
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Et produktionsperspektiv på faglig gaming: Eleven som spilformidler  

Det er i danskfaget oplagt at arbejde med elevernes produktion, fx digitale og multimodale 
tekster (som nævnes i bekendtgørelsen samt den supplerende vejledning til digitale 
kompetencer). Eleverne kan skabe egne produkter som fx videoanmeldelser af paratekster eller 
spil, spilguides og -vejledninger, podcasts om spillet eller fx udarbejde formidlende undersøgelser 
af spil ud fra mediekonvergens og transmedialitet. Dette perspektiv på undersøgelse og 
formidling af spil fremhæves ligeledes af bl.a. Hanghøj (Hanghøj, 2019; 2017). 
 
De kan også undersøge spil som kulturelle fænomener. Her kan man fx undersøge nogle af de 
mest populære spilfænomener som “World of Warcraft” (2004-) og “Fortnite” (2017) eller 
nationale og internationale debatter om, hvorvidt computerspil påvirker unges voldelige adfærd. 
Dette perspektiv dukker ikke sjældent op i offentlige debatter i medierne på trods af manglende 
evidens for sådanne påstande. De berørte computerspil er bl.a. “Counter Strike” (2000-), 
“Battlefield” (2016) og “Call of Duty” (2003-), der alle er spilserier med rigtig mange nuværende 
og tidligere brugere, og som også har været undersøgt i forskningsmæssige kontekster i relation 
til deres indflydelse på børn og unge. 
 
Et konkret eksempel på offentlige debatter om computerspil er fx “GamerGate-kontroversen”, 
der fra 2014 var omdrejningspunkt for polemik, diskussion og kontrovers forbundet med 
chikane, kvindehad og politisering af gamerkultur, hvilket ligeledes kan danne afsæt for en faglig 
analyse af og diskussion om etik, moral og kultur på tværs af spiljournalistik og spilindustri. 
“Computerspil i Dansk - Play the Game” (2016) har i øvrigt flere relevante cases om 
kontroverser og offentlige debatter om computerspil, man som underviser kan vælge at inddrage. 
 
Eleverne kan desuden påtage sig roller som spiljournalister og spilformidlere, der skal formidle spillet 
gennem baggrundsartikler, spilanmeldelser, debatterende tekster, audiovisuelle nyhedsindslag 
eller fortællende journalistik om et spil, dets paratekster eller spilkultur. Gennem dette kan der 
skabes læringspotentialer for styrkelse af danskfaglig viden om journalistisk teori og metode samt 
elevernes informations- og formidlingskompetencer på motiverende og fagligt inkluderende 
måder. 
 
Et eksempel på praktisk tilrettelæggelse kunne være at engagere og aktivere eleverne som 
spilformidlere ved fx at facilitere en læringsaktivitet med fokus på at undersøge et populært spils 
paratekster i et fagligt-analytisk og journalistisk perspektiv - og derigennem søge information, 
anmeldelser og debatindlæg om spillet og dets spilkulturer. Med afsæt i tilegnet viden producerer 
eleverne derefter deres egne journalistiske tekster samt refleksioner over egen anvendelse af 
journalistiske værktøjer og virkemidler. Kort sagt vil det følge disse trin: 
 

1. Informationssøgning og orientering 
2. Paratekstuel analyse 
3. Produktion af spilformidling 
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4. Refleksion over teoretisk, metodisk og begrebslig anvendelse i analyse og produktion 
 
“Fortnite” (2017) er et glimrende eksempel på et spil, der i nyere tid har skabt en masse debat og 
diskussion om medievaner og -kultur. Man kan fx læse i Information d. 12.1.2019, at spillet er 
afhængighedsskabende og isolerende, samt at det kan lede til angst og depression. Kommentaren 
er skrevet af David Madsen og hedder ‘Fortnite-computerspillet er et isolationsfængsel for børn 
og unge’. Med dette in mente kan man tilgå “Fortnites” paratekster fagligt og undersøge 
sproglige og journalistiske træk og virkemidler samt teksternes forskellige sprogliggørelser af og 
diskurser om dets indflydelse på børn og unge, som bl.a. kan danne afsæt for elevernes 
egenproduktion af en baggrundsartikel om spillet, dets kultur og omgivende debat. 
   

 
FAGLIG GAMING: COMPUTERSPIL I GYMNASIET - praktisk tilrettelæggelse af spilbaseret undervisning 58 



 

Forløb: Spil i danskundervisningen 

I det følgende præsenteres tre forløb med computerspil i danskfaget: Et meget kort (om 
spilformidling og paratekster), et kort (med et specifikt spilfokus) og et længerevarende 
temabaseret forløb. De to første forløb er ligeledes præsenteret på kurset “Fagudvikling i 
Praksis” i vinteren 2019 for HHX og HTX i en tidligere version, som sidenhen er blevet 
genafprøvet og videreudviklet i praksis. De anvendte spil er valgt ud fra dels faglig kvalitet og 
relevans og dels spilbarhed. Med det sidste forstås, at spillene er lette at få adgang til og komme i 
gang med (pris og platform) i den praktiske tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning. 
 
Det første forløb er som nævnt et ganske kort forløb over to moduler - gerne gennemført som et 
dobbeltmodul - om paratekster og spilformidling med afsæt i spillet “Fortnite” (2017). Her skal 
eleverne først arbejde undersøgende og informationssøgende og derefter analytisk og 
producerende. 

Det andet forløb tager afsæt i platforms- og adventurespillet “Inside” (2016) fra udviklerne 
Playdead (som også skabte “Limbo” (2010)) og fokuserer på spillet som et værk gennem 
anvendelse af multimodale analyser, centrale spilbegreber, kommunikation og semiotik samt 
digitale elevproduktioner. Spillet foregår i en mystisk og dystopisk verden, hvor man styrer en 
ung dreng, der i begyndelsen af spillet flygter fra en gruppe voksne gennem en mørk skov. 
Historien bliver løbende afsløret i takt med, at man udforsker og opdager den verden, som spillet 
foregår i. Spillet er et platformspil i 2D med en lang række puzzle-elementer. Første kapitel er 
gratis og kan spilles på tværs af platforme/enheder. Dette forløb er kort og tidssat til 4 moduler á 
90 min., da en erfaring netop var, at målrettede spilforløb (fx med ét spil som værk eller case) 
fungerer bedst som “turboforløb”, når motivation og elevaktivering skal fastholdes.  
 
Det tredje forløb er temabaseret og omhandler eksistentialisme. Forløbet har afsæt i en række 
litterære og mediefaglige tekster samt baggrundslitteratur for at træne elevernes analytiske og 
fortolkende kompetencer samt skabe faglige diskussioner og refleksioner over emner som valg, 
konsekvens, identitet og mening. Forløbet er længerevarende og tidssat til 8 moduler á 90 min. 
I dette forløb anvendes computerspillet “The Walking Dead - The Game” (2012-2018) af 
Telltale Games, der er baseret på en meget populær tv-serie og graphic novel af samme navn. 
Spillet er et episodisk adventure-spil, hvor man skal navigere og overleve i en zombie-befængt 
verden. Det særligt interessante ved dette spil er protagonistens konstante udfordringer ift. sine 
eksistentielle valg og interaktioner med andre mennesker, som har afgørende indflydelse på 
spillets og narrativets udvikling. Første kapitel af spillet er gratis og kan spilles på tværs af 
platforme (pc, mobile devices etc.). Når eleverne har gennemført denne del, kan de med fordel 
starte forfra, hvilket kan være meningsfuldt i analytisk øjemed, så eleverne kan nærlæse og 
genlæse teksten. Spillet er dialog- og handlingsbaseret og tematiserer spørgsmål om identitet og 
identitetsdannelse i en ny verden samt koblingen mellem menneskelighed og dødelighed. 
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Forløbet har et afsæt i “Eksistentialisme i dansk”, Systime, som grundbog og teoretisk-metodisk 
ramme.   
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Spilforløb 1: “Battle Royales”, paratekster og spilformidling 
Dette forløb er meget kort og kan med fordel tilrettelægges som et dobbeltmodul med det 
formål at undersøge og forstå en bestemt spilgenre og -tendens, der er særligt fremtrædende i 
nutiden. Undersøgelsesfeltet er i dette tilfælde de såkaldte ‘Battle Royales’ (Battle Royale Game), 
der bl.a. dækker over spilfænomener som “Fortnite” (2017), “PUBG” (2017) og “Apex Legends” 
(2019). Denne genre er kort fortalt en online multiplayer-spil, der blander survival-elementer 
(overlevelse) med last man standing (sidste mand tilbage vinder), hvor alt fra dusinvis til 
hundredvis af spillere deltager. Man spiller individuelt eller i små hold og vinder ved at være den 
sidste spiller eller det sidste team, der står tilbage. Det er en genre, der har opnået enorm 
popularitet gennem de seneste år - bl.a. på grund af dets velegnethed som e-sport og ofte gratis 
adgang på tværs af platforme. 
 
“Battle Royales” er blevet til virale spilfænomener, der dels udtrykkes gennem de millioner af 
aktive spiller og deltagere og dels gennem den offentlige mediebevågenhed de påberåber sig. 
Målet med de to moduler at således at afdække, hvad et “Battle Royale” er, hvorfor de er så 
populære, hvordan de kan forstås i en faglig kontekst, og hvordan eleverne derfra kan arbejde 
formidlings- og produktionsorienteret. De to moduler er opdelt i et teoretisk og et praktisk 
modul, hvor eleverne i det teoretiske arbejder med spilgenrer og -typer samt virale fænomener og 
populærkultur, mens de i andet modul forholder sig praktisk til “Battle Royales” ved at afprøve 
og reflektere over spiloplevelsen samt producere en samlet journalistisk formidling til sidst. 
 
 

  Fagligt fokus  Faglige mål  Begreber  Arbejdsform 

Modul 1  Teori: Battle Royale 
 

Eleverne finder og 
analyserer paratekster 

forbundet med et 
selvvalgt “Battle 

Royale” efter at have 
undersøgt og defineret 

spiltypen/-genren 

Fagsprog og 
-terminologi 

 
Demonstrere 
kendskab til 

digitale mediers 
indhold og 
funktion 

Virale 
computerspil, 
populærkultur, 

spilgenrer, 
spiltyper, 

paratekster 
(herunder 
epitekst, 
peritekst, 

allografisk og 
autografisk) 

Indledende introduktion til og 
dialog om paratekster og 
underliggende begreber.  

 
Eleverne undersøger, hvad et 

“Battle Royale” er og hvordan de 
italesættes i medierne (fx gennem 
journalistiske tekster, videoguides 

og -reviews, podcast m.m.) ift. 
populærkultur og virale 

fænomener. 
 

Eleverne udarbejder en 
paratekstuel analyse af et selvvalgt 

“Battle Royale”.  

Modul 2  Praksis: Battle Royale 
 

Eleverne spiller deres 
valgte “Battle Royale”, 

Analysere og 
fortolke fiktive 

tekster 
 

Spilanalyse med 
spilbegreber, 

multimodalitet, 
interaktion 

Eleverne afprøver deres valgte 
“Battle Royale” gennem 

turtagning, hvor de i grupper 
skiftes til at spille, reflektere og 
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analyserer det og 
producerer på baggrund 
af det og teorimodulet 
en formidlingstekst - fx 

en baggrundsartikel.  

Demonstrere 
kendskab til 

digitale mediers 
indhold og 

funktion samt 
indsigt i 

tilhørende 
etiske 

problemstilling-
er 

diskutere.  
Analyse gennem spilbegreber og 

multimodalitet.  
 

Eleverne udarbejder til sidst en 
formidlingstekst om “Battle 
Royale” som fænomen med 

konkret afsæt i deres valgte spil. 
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Spilforløb 2: “INSIDE” (2016) af Playdead 

  Fagligt fokus  Faglige mål  Begreber  Arbejdsform 

Modul 
1 

Multimodal 
analyse og 

computerspil som 
(audiovisuel) 

interaktiv tekst 

Indsigt i sprog 
opbygning, brug og 

funktion 
 

Analysere og fortolke 
fiktive tekster 

 
… kendskab til 
digitale mediers 

indhold og funktion 

Modalitet 
multimodalitet, 

affordans og 
redundans 

Informationssøgning om 
definitioner på og 

begrebsliggørelser af 
multimodalitet 

 
Opsamling samt dialog om 

begreberne affordans og 
redundans samt styrker og 

begrænsninger ved forskellige 
modaliteter. 

 
Analytiske øvelser om 

multimodalitet ud fra billeder og 
videoer med 

gruppepræsentationer 

Modul 
2  

Spilbegreber jf. 
Bo Kampmann 

Walther og 
Thorkild Hanghøj 

Fagsprog og 
-terminologi 

 
Analysere og fortolke 

fiktive tekster 
 

…  kendskab til 
digitale mediers 

indhold og funktion 

Game World / 
Spilverden 

Game Mechanics / 
Spilmekanikker 

Gameplay 
Game Rules 

Avatar 

Spiltid og turtagning. Eleverne 
spiller sammen på skift - den 
ikke-spillende tager noter ift. 

spilbegreber og reflekterer over 
spillets brug af udtryksformer 

 
Analyse af “INSIDE” (2016) ud 

fra spilbegreberne og 
multimodalt fokus 

Modul 
3 

Kommunikativ 
og semiotisk 

analyse 

Indsigt i sprogets 
opbygning, brug og 

funktion 
 

Analysere og fortolke 
fiktive tekster 

 
… kendskab til 
digitale mediers 

indhold og funktion 

Laswells model el. 
andre 

kommunikative 
modeller 

 
Semiotik jf. Roland 
Barthes (denotation, 

konnotation og 
kulturel baggrund) 

og evt. Erwin 
Panofsky (ikonografi 

og ikonologi) 

Præsentation af 
kommunikationsanalyse og 

semiotik 
 

Øvelser i denotation og 
konnotation - fx billedanalyser 
af screenshots fra computerspil 

 
Spiltid og turtagning som i 2. 

modul. 
Kommunikativ og 

semiotisk/multimodal analyse af 
“INSIDE” 

Modul 
4 

Digital 
produktion 

… viden om og 
reflektere over fagets 
identitet og metoder 

Remediering, 
mediekonvergens, 

medialisering, 
paratekster 

Informationssøgning om 
remediering og 

mediekonvergens med 
efterfølgende plenumdialog. 

 
Dialog om paratekster ift. 
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computerspil. 
 

Eleverne producerer i grupper 
en digital paratekst til 

“INSIDE” og præsenterer den 
for klassen. 

 
Afsluttende fælles refleksion 

over fagets identitet og metode 
ved arbejde med computerspil. 
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Spilforløb 3: Temaforløb om eksistens og identitet - med inddragelse af computerspillet 
“Walking Dead: The Game” 
 

  Fagligt fokus  Faglige mål  Begreber  Arbejdsform 

Modul 
1 

Eksistentialisme på 
tværs af medier og 

tider 
 

Eksistentielle ståsteder 
og definitioner 

 
Definitioner på 

identitet og 
identitetsdannelse 

Analysere og 
fortolke fiktive 

tekster 
 

Demonstrere 
kendskab til 

digitale mediers 
indhold og 
funktion 

 
Udvikling af 
fagsprog og 

indsigt i 
eksistentielle 

læsninger 

Eksistens, 
eksistentialisme, 
eksistensfilosofi, 

identitet 

Leksikalsk undersøgelse 
(informationssøgning) af 
begreberne eksistens og 

identitet 
 

Eksistentiel læsning af 
kortfilm: “Connected” 
(2009) af Jens Raunkjær 

Christensen & Jonas 
Drotner Mouritsen eller 

“Helium” (2014) af Walther 
og Magnusson 

 
Placering ift. grundtemaer i 
eksistentialistisk litteratur jf. 
“Eksistentialisme i Dansk”, 

Systime. 

Modul 
2  

Forståelse for analyse 
af ikke-fiktive tekster - 

og sagprosa 
 

Analytiske tilgange til 
meningsjournalistik 

 
Tekstfokus i “Kan det 
måles og vejes? Jeg står 
og kigger ned i et hul” 

(2017) af Søren 
Bøjgaard og Anette 

Schleicher. 

Analysere og 
vurdere 

ikke-fiktive 
tekster 

 
Anvende 
forskellige 

mundtlige og 
skriftlige 

fremstillingsfor
mer 

Sproglig-kommunikati
v analyse 

 
Sagprosa og 

meningsjournalistik 
 

Retoriske og 
argumentationsteoretis
ke begreber herunder 

appelformer og 
Toulmins 

argumentationsmodel 

Sagprosa af “Kan det måles 
og vejes? Jeg står og kigger 

ned i et hul” (2017) 
 

Øvelse: 
Find 2-3 

Facebook-opdateringer eller 
tweets af Svend Brinkmann, 

der fungerer som et 
debatindlæg i en aktuel debat 
og berører eksistentialisme 

og/eller identitet. 
Analyser debatindlægget med 

udgangspunkt i Toulmins 
argumentationsmodel. 

 
Øvelse 3:  

I skal undersøge og formidle 
en af Brinkmanns 
eksistentielle og 

identitetsmæssige 
betragtninger gennem et 
multimodalt produkt - et 

“meme” (eller flere). 
I skal således med afsæt i 

jeres analyser fra øvelse 1 og 
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2 sammenfatte holdninger, 
centrale betragtninger 

og/eller livsanskuelser. I kan 
med fordel inddrage flere 
statusopdateringer eller 

tweets fra Brinkmann i dette 
for at etablere et bredere 
billede af ovenstående. 

Modul 
3 

Viden om Albert 
Camus’ syn på 

eksistentialisme. 
 

Tekst: Peter Seeberg: 
“Hjulet” (1962) 

 
Komparativ læsning og 

intertekstualitet 

Analysere og 
fortolke fiktive 

tekster 
 

Udvikling af 
fagsprog og 

indsigt i 
eksistentielle 

læsninger 
 

Perspektiveren-
de og 

komparative 
læsninger 

Eksistentialisme og 
Sisyfos-myten, det 

absurde, meningsløse, 
fremmede, valget og 
amor fati-begrebet 

 
Modernisme og 

absurdisme 

Øvelse 1: 
Forfatterportræt af Peter 

Seeberg med fokus på 
eksistentielt fokus, amor 
fati-begrebet og skrivestil 

 
Øvelse 2: 

Eksistentiel læsning af 
“Hjulet” af Peter Seeberg 

med inddragelse af model og 
grundtemaer fra 

grundbogen. 
Komparativ læsning af 

“Hjulet” ift. “Sisyfos-myten” 

Modul 
4 

Viden om Jean Paul 
Sartres syn på 

eksistentialisme med 
afsæt “Eksistentialisme 

er en humanisme” 
 

Tekst: Karen Blixen: 
“Ringen” (1958) 

 
Komparativ læsning og 

intertekstualitet 
 

Analysere og 
fortolke fiktive 

tekster 
 

Udvikling af 
fagsprog og 

indsigt i 
eksistentielle 

læsninger 
 

Perspektiveren-
de og 

komparative 
læsninger 

Sartre: Angst, valg og 
handling. 

 
Intertekstuelle 
referencer og 

komparativ læsning 
med fokus på bibelske 
referencer, syndefald 

og folkeeventyr. 
 
 

Øvelse 1: 
School of Life, Philosophy: 

om Sartre på YouTube.  
Se filmen og noter og 
begrund mindst fem 

fokuspunkter, du/I synes er 
vigtige i Sartres filosofi 

 
Øvelse 2: 

Eksistentiel læsning af 
“Ringen” med inddragelse af 

model og grundtemaer fra 
grundbogen. 

 
Øvelse 3:  

En kort digital præsentation i 
Prezi med centrale pointer 
og stikord fra analysen og 

fortolkningen. Dette er afsæt 
for en fremlæggelse i 

slutningen af modulet. 

Modul 
5 

Viden om Anthony 
Giddens syn på 

eksistentialisme og 
identitet 

 

Analysere og 
fortolke fiktive 

tekster 
 

Udvikling af 

Senmodernitet, 
identitetsdannelse, 

social praksis, 
selvrefleksivitet og 

medialisering. 

Øvelse 1: 
Find eksempler på 

medieprodukter - såsom 
reklamer og tv-programmer - 

som tematiserer Giddens 
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Potentiel inddragelse af 
Erving Goffmans og 
Joshua Meyrowitz’ 

perspektiver på 
“ansigt”/facework.  

 
Tekstfokus på Caspar 
Eric: “7/11” (2014) 

 

fagsprog og 
indsigt i 

eksistentielle 
læsninger 

 
Front stage, back stage 

og middle region.  
Facework og 
“ansigtstab” 

teori om identitetsdannelse i 
senmoderniteten og 

selvrefleksivitet 
 

Øvelse 2: 
Analyse og fortolkning af 
“7/11” ud fra Giddens 

teoretiske ståsted. 
 

Øvelse 3:  
Visualisering af analyse og 

fortolkning via et mindmap i 
fx Popplet eller Bubbl.us, 
hvor du inddrager alle de 
vigtigste og mest centrale 

pointer fra analysen. Du skal 
med andre ord visualisere dit 

analytiske arbejde, så det 
formidles simpelt og 

overskueligt. Dette danner 
baggrund for en 

præsentation. 

Modul 
6 

Viden om 
virkelighedstemaet i 

dansk litteratur ud fra 
“Nye øjne at se med - 
Virkelighedstemaet i 
litteraturen” (2006) af 
Rasmus Grøn og Stine 

Johannesen 
 

Tekst: Theis Ørntoft: 
“Solar” (2018) i 

uddrag. I et kapitel 
spiller hovedpersonen 
Grand Theft Auto i sin 

kærestes lejlighed og 
forholder sig til sin 

spiloplevelse og sit eget 
liv, hvilket er en oplagt 
passage at arbejde med 

i dette forløb. 

Kendskab til 
samtidens 
litterære 

tendenser og 
dets samspil 

med 
medieudvikling-

en 
 

Analysere og 
fortolke fiktive 

tekster 
 
 

Ungdomsidentitet, 
online/offline 

identitet, eksistens og 
tvivl 

 
Genrekoder, 
subjektivitet, 

individualisering, og 
globalisering 

Øvelse 1: 
Beskrivelse af centrale 

karakteristika/nøglebegreber 
i introduktionen til “Nye 

øjne at se med” med fokus 
på genrekoder, subjektivitet, 

individualisering og 
globalisering. 

 
Øvelse 2: 

Analyse og fortolkning af 
“Solar” (2018) af Theis 

Ørntoft i en eksistentiel og 
identitetsorienteret ramme 

 
Øvelse 3:  
Individuel 

refleksionsskrivning over 
kendetegn ved nyere dansk 

litteratur og koblingen 
mellem identitet og eksistens 

i “Solar” 

Modul 
7 

Identitetsdannelse på 
sociale medier, 

flydende identitet 
 

Analyse af film og tv. 

Analysere og 
fortolke fiktive 

tekster 
 

Refleksion og 

Filmanalyse, tv-analyse 
 

Digital identitet og 
identitetsdannelse på 

sociale medier 

Øvelse 1: 
Visualisering via mindmap 

over begrebet digital 
identitet. 

Hvad er digital identitet?  
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Refleksion over nye 
medieformater. 

 
Tekst: “Black Mirror” 
(tv-serie), S3-E1. Titel: 

“Nosedive” 

perspektivering 
ift. digital 

identitet og 
mediesamfundet 

 
Demonstrere 
kendskab til 

digitale mediers 
indhold og 

funktion samt 
indsigt i 

tilhørende etiske 
problemstilling-

er 

 
Digitaliseret samfund, 

medialisering og 
mediekonvergens 

Hvordan kan det siges at 
være et tema i nutiden? 

 
Øvelse 2: 

Analyse og fortolkning med 
fokus på tv-seriens 

formidling af og fokus på 
identitet i en digitaliseret 

verden. 
 

Øvelse 3: 
Podcast-produktion 

I grupper skal eleverne 
producere korte podcasts 
med dialog og refleksion 
over digital identitet med 

afsæt i øvelserne, afsnittet fra 
“Black Mirror” og personlige 

refleksioner. 

Modul 
8 

Identitetsudvikling og 
eksistentielle valg 

 
Tekst: “The Walking 
Dead: The Game” 

(2012-2018) af Telltale 
Games (computerspil) 

 
Eleverne skal have 

spillet 30 min. hjemme 
inden timen. 

Fagsprog og 
-terminologi 

 
Analysere og 

fortolke fiktive 
tekster 

 
Demonstrere 
kendskab til 

digitale mediers 
indhold og 
funktion 

Spilbegreber jf. Bo 
Kampmann Walther 
og Thorkild Hanghøj: 

 
Game World / 

Spilverden 
Game Mechanics / 

Spilmekanikker 
Gameplay 

Game Rules 
Avatar 

 
Multimodalitet, 

affordans og 
multimodal analyse 

Øvelse 1: 
Spiltid og turtagning. Man 

spiller sammen på skift - den 
ikke-spillende tager noter ift. 

spilbegreber og spillets 
anvendelse af forskellige 

udtryksformer (modaliteter).  
 

Øvelse 2: 
Multimodal analyse af 
“Walking Dead” med 

inddragelse af spilbegreberne  
 

Øvelse 3: 
Dialog i plenum om læring 

ved computerspil samt 
spillets kobling til 

eksistentialisme ift. 
menneskelighed, dødelighed 

og valg. 
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Kapitel 5: Tværfaglighed 

Dansk og historie 
 
 
Som beskrevet i de ovenstående kapitler er der gode muligheder for at arbejde enkeltfagligt med 
computerspil i både dansk og historie, hvilket også åbner op for tværfaglige samarbejder mellem 
de to fag. Det kan fx være relevant i forbindelse med skriftlige opgaver, men der er også gode 
muligheder for at lave tværfaglige undervisningsforløb i den almindelige undervisning. I 
tilrettelæggelse og gennemførsel af tværfaglige forløb om og med computerspil står flere af 
tidligere nævnte anbefalinger centralt. Det er væsentligt at rammesætte og tydeliggøre relevans og 
kobling til faglige mål såvel som læringsmål fra projektets begyndelse. Det er med andre ord 
vigtigt at italesætte og klarlægge, hvor eleverne skal hen - og hvorfor. 
 
I nedenstående eksempel tilrettelægges forløbet om et enkelt spil, hvorfor det ligeledes er 
relevant at rammesætte forløbet i en større kontekst i relation til emne, tema, aktualitet og 
historisk relevans. Dertil hører, at man som underviser må gøre sig nogle overvejelser om den 
praktiske tilrettelæggelse. Er det muligt at lægge modulerne i den foreslåede rækkefølge og veksle 
mellem dansk og historie? Hvordan får underviserne og eleverne adgang til spillet? Etc. 
 
Forløbet tager udgangspunkt i spillet “This War of Mine” (2014), som omhandler den 
jugoslaviske borgerkrig i 1990’erne. 
 

Eksempel: ‘This War of Mine’ (2014) 

“This War of Mine” er et survival-adventure spil fra 2014, der - inspireret af belejringen af 
Sarajevo i 1994 - portrætterer civilbefolkningens levevilkår under en moderne borgerkrig. Der er 
mange grunde til, at lige netop dette spil er relevant at arbejde med i undervisningen, men særlig 
interessant er det, fordi det udvider computerspilsgenrens underholdningsbegreb med en tragisk 
og voldsom fremstilling af krigens skyggesider - noget som de langt fleste computerspil udelader. 
Spillet er skabt på baggrund af krigsveteraners beretninger om Sarajevos belejring i forbindelse 
med krigen i Jugoslavien og er således et tydeligt autentisk og historisk narrativ, der kan sidestilles 
med krigslitteratur som perspektivtekster.  
 
Spillet er dystert og stemningsfyldt, og undervejs i spillet stilles man ansigt til ansigt med en lang 
række voldsomme episoder og krigsforbrydelser. Man skal løbende træffe en række forskellige 
valg for at sikre sin gruppes overlevelse, og konsekvenserne af ens valg får afgørende betydning 
for spillets progression og ens egen spiloplevelse. Et konkret eksempel er en episode i spillet om 
en forsøgt voldtægt i et lokalt supermarked, hvor man (hurtigt) skal beslutte sig for, om man vil 
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forsøge at forhindre overfaldet (og risikere selv at komme til skade) eller forholde sig passivt. Det 
fordrer diskussion om etik og moral i interaktive tekster, samtidig med at det tydeligt illustrerer 
de rædsler, der udspiller sig i virkelige krigssituationer. Dertil har ens valg konkret indflydelse på 
gameplayet. Spillets karakterer er udstyret med hver deres karaktertræk, historik, egenskaber og 
udfordringer, og risikerer i løbet af belejringen at bryde mentalt sammen, hvilket får dem til at 
bevæge sig langsomt. Det er ikke muligt at gemme spillet undervejs, hvilket betyder, at man må 
leve med de beslutninger, man træffer. Det skaber en intensiv og nervepirrende spiloplevelse, 
hvor man agerer langt mere forsigtigt, end tilfældet er i de fleste andre krigsspil. 
 
På trods af spillets relativt simple gameplay, er “This War of Mine” et spil med mange facetter og 
interessante spilmekanikker. Nedenfor analyseres tre elementer i spillet ud fra relevante dansk- 
og historiefaglige betragtninger som et eksempel på, hvordan de to fag kan spille sammen og 
komplimentere hinanden. 
 

Narrativet 
Spillets narrativ er fiktivt, men der er tydelige historiske referencer til borgerkrigen i Jugoslavien, 
og udviklerne har da også baseret spillet på øjenvidneberetninger fra netop belejringen af 
Sarajevo i 1994. Spillet foregår i byen Pogoren, hvor en gruppe civile skal forsøge at overleve, 
indtil belejringen er overstået. I dagtimerne holder man sig skjult i en boligruin, hvor man kan 
bygge forskellige remedier til at sikre gruppens overlevelse, mens man om natten lister rundt i 
byen for at finde mad, vand og ressourcer eller folk at handle med. I forbindelse med Sarajevos 
belejring oplevede befolkningen - på trods af en omfattende international nødhjælp - en konstant 
mangel på vand og dagligdagsvarer, hvilket skabte grobund for et sort marked der forandrede 
økonomien til en regulær bytteøkonomi. Det kommer også til udtryk i spillet, hvor cigaretter 
fungerer som den foretrukne valuta. 
 
Narrativet er særligt interessant ved de mange valg, man stilles overfor, som også berøres i 
forbindelse med spillets interaktive elementer. De mange møder mellem ens avatar’er og spillets 
adskillige NPC’er skaber potentialer for et væld af interaktionsmuligheder og valg, der har 
afgørende betydning for spillets udvikling og gameplay. Sidstnævnte influeres nemlig ganske 
tydeligt af ens valg ved at ændre tempo, valgmuligheder og æstetik. Man skal konstant træffe 
eksistentielle og moralske valg i spillet, hvorfor spilverdenen i kobling med gameplay og 
spilmekanikker er meningsfulde begrebslige og analytiske indgange til at beskrive og forstå spillet 
samt dets modaliteter og indhold. 
 

Udtryksformer 
Spillets udtryk og forskellige modaliteter såsom lyd og billede er stemningsfyldte, dystre og 
fremstår nærmest apokalyptiske. Det giver solide undervisningsmuligheder for at arbejde 
analytisk med fx den visuelle side af spillet i forhold til dens indflydelse på spillets verden, dets 
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gameplay og selve spiloplevelsen. Gameplayet giver mulighed for at navigere nogenlunde frit i 
spillets interaktive rum, mens man også følger sin avatar og dennes handlinger. Man kan dertil 
styre flere karakterer samtidig og orientere sig i billedsidens muligheder og detaljer. “This War of 
Mine” er velegnet til at rammesætte faglige aktiviteter med multimodale tilgange til analyse og 
vurdering, da det netop er et mættet visuelt og auditivt udtryk, der præsenteres. Her kan det være 
oplagt at undersøge samspillet mellem spillets visuelle og auditive elementer, og arbejde med, 
hvordan det influerer den samlede spiloplevelse. 
 
Set fra et historiefagligt perspektiv er det særligt interessant, at man har valgt at portrættere 
krigens rædsler for civilbefolkningen, da de fleste krigsspil netop vælger dette aspekt fra og oftest 
fokuserer på heltehistorier ved fronten. Den mørke tegneseriestil og baggrundsmusikken får 
rammesat en dyster fortælling, og spillets karakterer udtrykker løbende deres mismod og tanker 
over krigen, og de ting de må gøre for at overleve. Dermed personliggøres krigen for en gruppe 
mennesker, som sjældent får den store opmærksomhed i den klassiske historieundervisning. 
 

Interaktionen 
“This War of Mine” er et single player-spil, hvormed interaktionen foregår mellem spilleren og 
spillets eget persongalleri. Spillets interaktive aspekter er relevante i forbindelse med at forstå og 
forholde sig til de eksistentielle, etiske og moralske problemstillinger, der opstår i forbindelse 
med krigssituationer. Der er fx scener og muligheder i spillet, hvor man skal tage stilling til, om 
man vil stjæle mad fra et gammelt ægtepar, som man ved efterfølgende vil sulte, eller hvor man 
skal vurdere, hvorvidt man skal redde et skrigende barn og sætte sig selv i fare. Derfor kan det 
også med fordel samlæses med skønlitteratur om perspektiver på eller beretninger fra krigszoner 
med fokus på valg, moral og eksistens. 
 

Praktisk tilrettelæggelse 
En tværfaglig analyse af “This War of Mine” i dansk og historie kan enten foregå i forbindelse 
med en af de skriftlige opgaver, som eleverne i gymnasieskolen skal lave i løbet af deres 
gymnasietid. I det tilfælde kunne en problemformulering se således ud: 
 

● Redegør for Sarajevos belejring i forbindelse med krigen i Jugoslavien 
● Analyser spillet med afsæt i dets udtryksformer - modaliteter - med henblik på deres 

formidling og fortolkning af krigsfortællingen 
● Diskuter styrker og svagheder ved “This War of Mine” og dets formidling af 

civilbefolkningens oplevelser under den jugoslaviske borgerkrig 
 
Fagene kan også samarbejde i et tværfagligt projekt i den almindelige undervisning. Nedenfor er 
skitseret et eksempel på et sådant undervisningsforløb, hvor fagene tilsammen bruger 8 moduler 
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af 90 minutters varighed. Dette forløb kan med fordel placeres i forbindelse med et historisk 
emne om den jugoslaviske borgerkrig. 
 
 

Modul 1: Historie  Overordnet historisk gennemgang af krigen i Bosnien og belejringen af 
Sarajevo. Der ligger gode baggrundsartikler på både danmarkshistorien.dk og 
folkedrab.dk 

Modul 2: Dansk  Generel introduktion til analyse af computerspil i dansk med afsæt i de centrale 
spilbegreber og teoretiske perspektiver på spil og multimodalitet. 

Modul 3: Historie  Kildelæsning af beretninger fra krigen i Jugoslavien. Relevante kilder kan findes 
på folkedrab.dk. 

Generel introduktion af de historiefaglige begreber: historiebrug, kildekritik og 
re-enactment 

Modul 4: Dansk  Eleverne deles op i to grupper. 

● Den ene halvdel spiller ’This War of Mine’ - enten i fællesskab på 
storskærm eller endnu bedre i mindre grupper, hvis det kan lade sig 
gøre i praksis. De mindre grupper skaber bedre muligheder for 
spilafprøvning og diskussion. Spilhandlingerne skal rammesættes af 
dialog, analytisk arbejde og refleksion om spilbegreber og 
multimodalitet. 

● Den anden halvdel introduceres til det paratekstuelle begrebsapparat 
for derfra at undersøge spillets omkringliggende univers i kobling til 
formidling og fiktionalisering af historie. 

Modul 5: Dansk  Eleverne deles op i to grupper. 

● Den ene halvdel spiller ’This War of Mine’ - enten i fællesskab på 
storskærm eller endnu bedre i mindre grupper, hvis det kan lade sig 
gøre i praksis. De mindre grupper skaber bedre muligheder for 
spilafprøvning og diskussion. Spilhandlingerne skal rammesættes af 
dialog, analytisk arbejde og refleksion om spilbegreber og 
multimodalitet. 

● Den anden halvdel introduceres til det paratekstuelle begrebsapparat 
for derfra at undersøge spillets omkringliggende univers i kobling til 
formidling og fiktionalisering af historie. 

Modul 6: Historie  Historisk analyse af spillets historiebrug, kildekritik og re-enactment 
 
Eleverne forholder sig kritisk til spillets fremstilling af borgerkrigen ved at 
sammenligne med det tidligere behandlet materiale. Herefter forholder de sig til 
spillets historiebrug ved at inddrage relevante begreber, hvorefter de diskuterer 
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styrker og svagheder ved spillets formidling med inddragelse af overvejelser om 
historisk re-enactment i forbindelse med computerspil. 

Modul 7: Dansk  Danskfaglig analyse af “This War of Mine” med inddragelse af: 
- Spillets multimodalitet samt affordans og redundans 
- Spillets narrativ, personer, virkemidler og temaer 
- Spillets paratekster 
- En samlet analyse med afsluttende refleksion over computerspil som 

læringsobjekt i gymnasiet 

Modul 8: Fælles  Fællesfaglig gennemgang af “This War of Mine” som multimodal tekst, 
spilnarrativ samt formidling og fortolkning af historie. Målet er at samle det 
danskfaglige og historiefaglige arbejde til en fælles forståelse. 
Fokus er på at afdække og italesætte faglige begreber og synergier om: 

- Fortælling contra formidling 
- Fortolkning contra historie 
- Re-enactment contra deltagelse og kommunikation 
- Refleksion over faglige sammenhænge og understøttelser  
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Afrunding 
I dette undervisningsmateriale har det været vores hensigt at give læseren et overblik over, 
hvordan man praktisk og teoretisk kan arbejde med computerspil i gymnasiet i fagene dansk og 
historie. Formålet har været at gøre brugen af computerspil i såvel dansk og historie til et legitimt 
felt, som kan understøtte de faglige mål og engagere eleverne i dette arbejde. 
 
Vi er altid interesserede i at snakke mere om computerspil i undervisningen, og vi vil meget gerne 
indgå i sparring om udvikling af spilbaserede forløb og moduler - i fagene og på tværs - såvel 
som potentialer, udfordringer og løsninger forbundet med implementering af spilbaseret læring i 
gymnasiet. 
 
I den kommende tid vil vi selv arbejde videre med computerspil, som vi betragter som en 
væsentlig del af nutidens mediekultur. Vi vil fortsat publicere materiale om brugen af 
computerspil i undervisningen, og derudover vil vi tilbyde kurser og workshops til de 
uddannelsesinstitutioner, der kunne have interesse heri. 
 
Som gymnasielærere (tidligere og nuværende) vil vi anbefale alle undervisere at kigge ind i 
computerspils potentialer for at motivere, inkludere og skabe variation i undervisningen. Det er 
vores klare opfattelse, at der er et stort fagligt udbytte for eleverne, hvis de bliver præsenteret for 
computerspil i en faglig setting, og at det bidrager til at gøre dem til reflekterede mediebrugere.  
 
Hvis der er forespørgsler eller kommentarer vedr. materialet, er man altid velkommen til at 
kontakte os. 
 
GLHF! 
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