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Abstract 
This paper seeks to investigate the technology historical videogames and how the user is af-

fected by the technology when being introduced to factual history from the game. Historical 

videogames have become increasingly popular over the years according to Adam Chapman but 

sometimes the story in the games is not portrayed the way historical books would tell it. Chap-

man says that this issue is due to videogames being entertainment as well and not just a factual 

history book. This paper provides an understanding of the technology and the different per-

spectives the user may have on this issue. Therefore, this paper will answer the following thesis 

statement: 

“What relevance does the factual story in historical videogames have, and how does it affect 

the players?” 

To answer this thesis statement, this paper contains relevant theories and methods such as qual-

itative interview and TRIN-model. The research for this paper was done in Denmark and by 

collecting opinions from six interviewees it was examined how the historical perspective af-

fected them in the historical videogames and what might be the issue with these kinds of games.   
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Indledning og problemformulering 
Videospilindustrien er en af de største globalt i dag, og årligt bruges der flere milliarder af 

kroner på udvikling af spil til både computere, smartphones, konsoller og lignende i kampen 

om at skabe noget nyt og innoverende til de mange brugere. Siden det første videospil, tic-tac-

toe, blev udviklet af Sandy Douglas i 1952, er der dog sket meget på denne front. Da videospil 

dengang blev introduceret, var det nyt, og der var derfor ikke nogen reel industri endnu (Ivory, 

2006, s. 3).  

Videospil rammer brede dele af verden globalt og portrætterer derfor også mange forskellige 

aspekter af det menneskelige liv med sine forskellige genrer, blandt andet historiske emner. At 

videospil inkluderer et historisk perspektiv, er efterhånden blevet mere almindeligt, og adskil-

lige spilserier har taget perspektiverne til sig og har oplevet stor succes som følge af, af spillets 

plot var faktuel historie som eksempelvis ved Total War, Civilzation og Assasssin’s Creed  

(Kolek, Sisler, Martinkova, & Brom, 2021, s. 1348). Det første Assassin’s Creed udkom i 2007, 

hvor at det historiske aspekt blev et af hovedelementerne i spillets gameplay, og selvom spillet 

ikke var det første med historiske elementer, skabte det en del inspiration til andre spilserier. 

Dette spil og dets efterkommere i samme spilserie gjorde det muligt for spilleren at opleve 

historien i ældre tid på tæt hold – nemlig gennem avatarens øjne. Serien havde i 2016 solgt 93 

millioner kopier, og generelt set har flere videospil taget det historiske perspektiv til sig 

(Chapman, 2016).  

Denne form for videospil bliver gjort til en måde, hvorpå at spillerne har mulighed for at bruge 

adskillige timer på at interagere med den historie, som spildesignerne har kreeret og danne 

deres egen mening om den faktuelle historie, som spildesignerne har forsøgt at fremstille, samt 

sætte spørgsmålstegn ved den og den måde, den præsenteres på (Kolek, Sisler, Martinkova, & 

Brom, 2021, s. 1348). De historiske videospil er dermed blevet til noget, der kan udgøre historie 

udover traditionelle historiebøger, og på samme vis også en måde for brugeren at lære og op-

leve historie på en ny og anderledes måde (Chapman, 2016). Ifølge Chapman er det dog ikke 

kun historien, som spillerne er der for, men blandt andet også for underholdningen som video-

spil kan bidrage med. For spillerne var der dog flere aspekter, der var essentielle, når de spillede 

spil, og til dette ønsker vi at undersøge, hvilke aspekter der gør sig gældende.  

Vi vil igennem vores opgave undersøge, hvordan og hvorfor man bruger det historiske i histo-

riske videospil, og hvilken oplevelse det giver til brugerne gennem indsamlet empiri, og bogen 
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’Digital Games as History’ af Adam Chapman som udgangspunkt for vores teoretiske tilgang. 

Til dette har vi udformet følgende problemformulering: 

”Hvilken relevans har den faktuelle historie i historiske videospil, og hvordan påvirker 

det spillerne?” 

 

Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad er et historisk videospil? 

2. Hvordan har historiske videospil udviklet sig gennem tiden, og hvordan har det påvirket 

brugerne? 

3. Hvem er Adam Chapman, og hvad er hans hovedpointer igennem sin bog?  

4. Hvilken påvirkning har det på spillerne, at spil tager udgangspunkt i historisk bag-

grund? 

5. Hvor vigtig er faktuel historie for spillerne, og hvordan påvirker det dem, at det ikke er 

faktuelt korrekt? 

6. Hvilke faktorer spiller ind i, at en spiller kan leve sig ind i spillet? 

7. Hvordan påvirker det spillerne, at historiske spil indfører kvindelige avatarer på bekost-

ning af faktuel historie? 

 

Teori- og metodeafsnit 

Litteraturstudier 

Litteraturstudier er en metode, der anvendes til at indsamle eksisterende empiri eller viden, om 

det man vælger at undersøge og samtidig sikre, at projektet har et videnskabeligt grundlag. 

Dette kan være i form af bøger, artikler, tidsskrifter eller andre kilder. I løbet af dette projekt 

vil vi derfor indsamle eksisterende empiri vedrørende vores egen problemformulering for at få 

viden om emnet og sikre, at projektet har et videnskabeligt grundlag. Vi kan også anvende 

tidligere undersøgelser relevante for vores projekt, og derfra hente viden eller finde generelle 

mønstrer der går igen vedrørende emnet (Eriksen, 2016).  

TRIN-modellen 
For at undersøge vores teknologi nærmere vælger vi at gøre brug af TRIN-modellen. Vi har 

dog kun gjort brug af nogle udvalgte trin, da ikke alle af de seks trin er relevante for vores 
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valgte teknologi. Det tredje trin, teknologiers utilsigtede effekter, er interessant at kigge på, da 

de historiske videospil måske byder brugeren på en række negative eller positive effekter. Der 

hænger ofte en negativ diskurs over det at spille videospil, da nogle spillere enten rammes på 

det fysiske eller det psykiske af at spille (Dalgas, 2018). Det kan være interessant at kigge 

nærmere på disse og andre utilsigtede effekter af teknologien. Det er relevant at kigge på disse 

utilsigtede effekter for at få en bredere forståelse for, hvordan brugeren og historiebrugen i spil 

gensidigt påvirker hinanden. Det tredje trin kan altså kombineres med vores brug af en postfæ-

nomenologisk tilgang, da disse effekter kan præge brugerens syn på verdenshistorien eller ver-

den generelt. Det sjette trin, drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier, er også værd 

at se på. Her kan vi kigge nærmere på drivkræfterne for teknologien, og hvad der ligger til 

grund for, at denne teknologi er blevet så udbredt og populær, som den er (Jørgensen N. , 2020). 

Dette kan også gælde for dele af teknologien, der senere er blevet implementeret. Modsat kunne 

man også kigge på hvilke barrierer, der findes for teknologien, og dermed hvilke ting spilpro-

ducenterne undgår for at gøre spillet populært, hvad der gør, at teknologien ikke er nået læn-

gere, end den allerede er eller hvorfor den mødes af kritik, hvis dette er tilfældet. De resterende 

trin er ikke relevante i forhold til spil med historiebrug. Trin 1, 2, 4 og 5 vurderer vi ikke til at 

have meget relevans for dette projekt, da de fokuserer mere på teknologien i sig selv; indre 

mekanismer, artefakter, systemer og modeller. Disse trin er yderst essentielle for at få en tek-

nologi til at fungere, men da vi fokuserer på brugeren, og hvordan videospil med historiebrug 

påvirker dem, vurderer vi ikke de resterende trin til at være relevante.      

Interview 

Vi har gennem vores analyse valgt at gøre brug af den kvalitative metode i form af interview 

med brugere, der er bekendte med de historiske videospil og spiller dem i deres dagligdag for 

at finde ud af, hvad de tænker angående de historiske perspektiver, og hvordan de påvirker 

dem. Ved hjælp af interviews får vi righoldige beskrivelser modsat brug af kvantitative meto-

der, hvor et enkelt interviewspørgsmål kan give svar på flere forskningsspørgsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 152 & 153). Vi vil gerne have en forståelse for, hvorfor interviewperso-

nerne oplever og handler, som de gør, mens de spiller videospil. Interviewpersonen kan afgive 

information, som går ud over deres egen selvforståelse, hvor det er vores opgave derefter at 

analysere svarene og få informationen brugbar i forhold til projektet (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 154). Vi forsøger gennem interviewet at få en bedre forståelse for interviewpersoner-

nes holdning og kunne spore os hen imod en tendens i den måde, de opfatter historie i historiske 
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videospil. I forlængelse af dette har vi forsøgt at ramme både mænd og kvinder til vores inter-

view ved at spørge henholdsvis de to køn i aldersgrupperne 16-24 år og 25-34 år.  

Det semi-strukturerede interview ses ofte som den normale tilgang til et kvalitativt interview, 

hvor man som interviewer ofte vil have forberedt et script, hvor man har noteret, hvilke emner 

man ønsker i form af spørgsmål, der skal diskuteres eller berøres med interviewpersonen under 

interviewet, så man har et udgangspunkt og en guide som hjælpemiddel til interviewet. Det 

kommer dog an på den specifikke situation, om rækkefølgen på spørgsmålene i scriptet skal 

følges, og hvor meget man holder sig til scriptet, eller om man hellere ønsker at følge de veje, 

som der måske bliver åbnet for gennem interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). 

Et interview kategoriseres som en dialog mellem to personer om et emne, hvor man forsøger 

at samle viden ind mellem intervieweren og den interviewede, som man bagefter kan analysere 

og fortolke på. Ved start af interview er det en fordel at starte med en briefing, hvor interview-

personen fortælles om formålet med interviewet og svare på de spørgsmål, som interviewper-

sonen end måtte have. Det kan også give interviewpersonen en form for gennemsigtighed, så 

de føler sig trygge i omgivelserne. Ved slut af interviewet bør man ifølge Kvale og Brinkmann 

også udføre en debriefing, så interviewpersonen har mulighed for at tilknytte endelige kom-

mentarer til interviewet, de måske har tænkt på undervejs eller stille endelige spørgsmål. Under 

selve interviewet er det dog vigtigt, at spørgsmålene er letforståelige for den interviewede, og 

at de skaber en dialog, for at man får et godt og brugbart interview (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 149-152). Man har til opgave gennem det kvalitative interview at få viden fra interviewper-

sonen, som man bagefter forsøger at fortolke og analysere, så man kan skaffe viden fra de 

beskrivelser og forklaringer, som interviewpersonen giver gennem interviewet.  

Interview i praksis 

For at få et indblik i hvad brugernes forhold er til de historiske videospil, og hvordan det på-

virker dem, valgte vi at udføre interviews med seks individer, hvor af 3 var kvinder, og 3 var 

mænd. Fem af interviewpersonerne var i sine tyvere, hvor en enkelt af mændene var i sine 

trediver. Interviewene blev udført en-til-en med hvert enkelt af interviewpersonerne, som vi 

hver især kendte privat, og dermed vidste på forhånd havde en generel interesse for videospil. 

Vi ønskede også at se nærmere på, om der var en forskel mellem mænd og kvinders meninger 

og holdninger i forhold til videospil, og hvordan de bliver påvirket af spillene hver især, da 

dette er et perspektiv, vi ikke føler, at Chapman har taget med i sine overvejelser, da han skrev 

sin bog, og da videospil stadig bliver set som en ’drengeting’ på mange områder, følte vi, at 
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det var vigtigt at få repræsenteret både kvinder og mændenes side af det. På denne måde kunne 

vi også se, om de fik forskellige udbytte ud af spillene, afhængigt af kønnet, og om dette var et 

essentielt udgangspunkt, som Chapman ikke har taget nok med i sine overvejelser. 

Vi valgte at gå ud fra den semi-strukturerede interviewform, så vi havde mulighed for en mere 

fri snak med vores interviewpersoner. Inden interviewene havde vi forberedt et script, der blev 

gennemgået løst med hver interviewperson, men dette var ikke nødvendigvis udført i den kro-

nologiske rækkefølge, som det er noteret i, men generelt udført i en mere fri snak, hvor der var 

mulighed for at følge de veje, som der blev åbnet via interviewet igennem dialog med inter-

viewpersonen. Da det er et semi-struktureret interview dækker scriptet en række emner, som 

vi gerne vil komme ind på, og nogle forslag til hvordan spørgsmålene kunne lyde (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 151). På denne måde er interviewproceduren mere spontan, hvor sand-

synligheden for spontane, levende og uventede svar fra de interviewede er større.  

Scriptet er vedlagt i bilag 1. Interviewpersonerne blev inden start briefet om, hvad interviewet 

skulle bruges til, og hvad vi gerne ville undersøge med det interview, der skulle finde sted, 

samt fik de til slut mulighed for at tilknytte yderligere kommentarer, som ingen af dem dog 

valgte at benytte sig af.  

Scriptet blev dog primært brugt som guide til os selv, da mange af emnerne og spørgsmålene 

var noget, som interviewpersonerne selv kom ind på under interviewene, og nogle af spørgs-

målene virkede ikke relevante under samtalen, så derfor er få af spørgsmålene kun kommet løst 

ind på. Interviewpersonernes svar til spørgsmålene har vi lavet referat til i bilag 2.  

Spørgsmål 14 og 15 var relevant i forhold til en samfundskritisk diskussion for at høre, hvordan 

det har påvirket kvinderne, når videospilverden stadig er mandsdomineret, hvor mandlige ga-

mere i 2020 i USA udgjorde 59% (Yokoi, 2021), og om de har oplevet diverse fordomme 

omkring det at spille som kvinde. Interviewpersonernes svar til spørgsmålene vil blive disku-

teret i diskussionen i forhold til det at indføre kvindelige avatarer i historisk ukorrekte kontek-

ster for at omfavne de kvindelige spillere, da det ikke er et synspunkt, Chapman har valgt at 

fokusere på, men som interviewpersonerne selv havde meget på hjerte omkring, og det at der 

er forskel på de kvindelige og mandlige perspektiver i spil. I Chapmans bog differentier han 

ikke mellem kvindelige og mandlige spillere, og ud fra den logik kan man gå ud fra, at han 

ikke finder det relevant at gøre forskel, da brugerne i bund og grund får det samme ud af det i 

sidste ende. Dette ønskede vi derfor at undersøge gennem vores kvalitative interview, om var 

en korrekt antagelse eller ej. 



Gruppenummer: V2124809675   
 

  Side 10 af 40 
 

Da vi dækker en række emner gennem den semi-strukturerede interview form, er det oplagt at 

vi analyserer interviewet ud fra en tematisk analyse. Her analyserer vi temaerne eller emnerne, 

som interviewpersonerne kommer ind på (Albrechtsen, 2018). Temaerne analyserer vi dog ikke 

separat, men holder nøje øje med, om der opstår nogle mønstre eller sammenhænge mellem 

temaerne. På denne måde finder vi ud af, hvilke temaer der går igen, og hvordan de forskellige 

temaer hænger sammen i relation i forhold til hinanden.  

Postfænomenologi 
Fænomenologi handler om hvordan verden viser sig for mennesket. Altså hvordan verden viser 

sig for os, da mennesket ser verden på en særlig måde, der f.eks. kan være påvirket af vores 

tidligere oplevelser med verdenen. De tidligere oplevelser påvirker også førstehåndsindtrykket, 

hvilket også er relevant for fænomenologi (Olesen, Bille, & Riis, s. 2). Postfænomenologi be-

skæftiger sig med hvordan mennesket forstår teknologi, og hvordan teknologi påvirker men-

neskets erfaring af verden (Olesen, Bille, & Riis, s. 1). Teknologi fungerer her som et mellem-

led mellem mennesket og verdenen, og hvor teknologiske artefakter er med til at skabe relati-

oner mellem mennesket og verden. Det er derfor oplagt at anvende postfænomenologiens til-

gang i vores projekt for at få større kendskab til teknologien, vi arbejder med.  

Adam Chapman, som vi inddrager i dette projekt, kan tolkes som at gå postfænomenologisk til 

værks. Han mener at forståelsen for hvad historie er, blandt andet kommer af vores tidligere 

erfaringer, som eksempelvis hvad vi har erfaret af videospil (Chapman, 2016, s. 8). Videospil 

fungerer på denne måde som et mellemled mellem brugeren og brugerens forståelse for ver-

denshistorien.  

Vi kan derved studere teknologiens fremtrædelsesform, hvor man eksempelvis via et interview 

kan undersøge, hvad der stikker sig ud for spilleren, og hvordan spilleren fortolker disse fæno-

mener i videospillet. Derudover kan vi studere teknologien ud fra en ud af de tre kernekompo-

nenter materialitet, praksis og relation, som Ihde præsenterer (Olesen, Bille, & Riis, s. 2-3). 

Dette gælder kernekomponenten ’relation’, da vi fokuserer på relationen mellem mennesket og 

teknologien, og hvordan det påvirker hinanden. Vi har valgt ikke at kigge på de resterende to 

kernekomponenter, da håndfaste materialer, hvilket indgår under kernekomponenten ’materi-

alitet’, ikke er relevante i forhold til vores problemformulering. Praksis omhandler praksis-

serne, som disse materialer indgår i under anvendelse. Dette fandt vi heller ikke relevant at 

undersøge nærmere, da vi igen ikke føler, det er væsentligt for dette projekt.  
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Semesterbinding 

Semesterprojektet bindes i de to respektive dimensioner - Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

og Teknologiske Systemer og Artefakter.  Valget er faldet på disse to, da vi valgt at fokusere på 

den teknologiske artefakt videospil, og dimensionernes fokus på blandt andet teknologi ville 

kunne hjælpe os med at komme et svar nærmere på vores problemstilling. Begge dimensioner 

har henholdsvis en række metoder og teorier, der virker interessante og relevante for vores 

projekt. Den første dimension, Subjektivitet, Teknologi og Samfund, hænger godt sammen med 

vores problemstilling, da vi gennem vores projekt kommer til at kigge nærmere på forholdet 

mellem teknologien, de historiske videospil, brugeren og samfundet. Dermed kigger vi på, 

hvad brugeren får ud af teknologien, og om det for eksempel gør nogen forskel for dets brugere 

og i samfundet. Vi benytter os blandt andet af metoden litteraturstudier, da vi gennem projektet 

indsamler eksisterende viden fra bøger, artikler og andre kilder, der gør os klogere på projektet 

samtidig med, at det sikrer projektet et videnskabeligt grundlag. Samtidig gør vi også brug af 

den kvalitative metode i form af interview med flere af brugerne, der spiller denne form for 

videospil, for at skabe et større indblik i, hvad brugerne mener om denne teknologi, og hvad de 

får ud af det historiske aspekt i de historiske videospil. Dette fandt vi mest relevant i forhold 

til at se på forholdet mellem brugeren og teknologien, som Subjektivitet, Teknologi og Sam-

fund forsøger at undersøge.  

Den anden dimension, Teknologiske Systemer og Artefakter, bruger vi til at komme nærmere 

selve teknologien, der er historiske videospil, hvor vi undersøger den som et artefakt og i for-

hold til, hvordan den påvirker brugerne sammen med Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

Her bruger vi eksempelvis enkelte trin fra TRIN-modellen til at analysere teknologien. Dette 

indebærer, hvilke utilsigtede effekter teknologien byder på og hvilke drivkræfter og barrierer, 

der ligger bag teknologien, da vi fandt disse trin mest relevante, og vores primære fokus ikke 

omhandler de indre mekanismer, eller hvordan teknologien rent teknisk hænger sammen, men 

mere hvordan teknologien spiller en rolle i samfundet for de relevante brugere.  

 

Teknologi 

Teknologi har varierede definitioner. TRIN-modellen, som vi også arbejder med senere i op-

gaven, definerer teknologi således: “Teknologi er en omformning af natur (stof og energi) un-

der anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring 
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med henblik på at opfylde menneskelige behov.” (Jelsøe, 2020) En anden definition jævnfør 

Müller et al lyder “summen af de hjælpemidler, hvorved mennesket genskaber og eventuelt 

udvider sine materielle livsbetingelser, og bevidstheden om deres anvendelse, udgør teknolo-

gien i ethvert samfund” (Müller, Remmen, & Christensen, 1984).  

Gamingteknologien har vokset sig stor og er blevet en drivkraft for teknologi, hvor den nu 

bevæger sig udover spilleverdenen og påvirker både den almindelige hverdag og samfundet 

(Lyngberg, 2019). Spilindustrien sætter eksempelvis sit præg på uddannelsesområdet, hvor 

man kan tage læring med fra spillet, og ikke bare underholdning. I videospillet Assassin’s 

Creed kan man nu tage læring fra hvordan det gamle Egypten så ud.  

Gamingteknologien dækker ovenstående kriterier for hvad en teknologi er. I forhold til først-

nævnte definition, ses ressourcer, information, viden og praktisk erfaring anvendt til at opfylde 

menneskelige behov. I ovenstående artikel nævnes der blandt andet hvordan uddanelsesfolk, 

der både bærer på information, viden og erfaring, har været med til at kreere et videospil 

(Lyngberg, 2019). Dette er med henblik på menneskelige behov som leg, eller med andre ord 

underholdning, og endda læring.  

I forhold til Müller et als definition, kan uddanelsfolkene og deres viden, erfaring mm. også 

ses som en del af de samlede hjælpemidler. Hjælpemidlerne bliver brugt til at genskabe eller 

udvide mennesket livsbetingelser, og bevidstheden om deres anvendelsem, da spilindustiren er 

blevet en så stor del af hverdagen eller samfundet at det nemlig bliver til en livsbetingelse. 

Livsbetingelsen bliver brugt med hensyn på at opfylde krav som førnævnte underholdning eller 

læring, hvorved elever blandt andet kan lære om fortidnes Egypten via et historisk spil 

(Lyngberg, 2019).  

Videospil gennem tiden 
Man kunne forestille sig, at alle har en eller anden forestilling om, hvad et historisk spil er – 

det har noget med historie at gøre. Men hvad skal der til, for at et spil kan betegnes som et 

historisk et af slagsen? En bred definition er, at spillet skal tage udgangspunkt i en tydelig 

historisk begivenhed eller tidspunkt i verdenshistorien (McCall, 2019). Dette er spil som Call 

of Duty: World War II, Total War: Rome 2 eller Assassin’s Creed: Odyssey. Andre spil som 

Wolfenstein: New Order er langt sværere at kategorisere. Dette spil bærer præg af historie, da 

det for eksempel nævner Holocaust, men drejer sig i stort omfang om begivenheder, der ikke 

går hånd i hånd med verdenshistorien. Spillet foregår i et nazistisk USA i 1960, efter at Nazi-



Gruppenummer: V2124809675   
 

  Side 13 af 40 
 

Tyskland havde erobret landet i 1948. Altså, er dette ikke et historisk spil per den ovenstående 

definition, men har stadig historiske elementer, som er vigtigt for plottet. Spil som spillene i 

Assassin’s Creed-serien tager udgangspunkt i en oprigtig historisk periode, hvor man dog ud-

forsker verdenen med en fiktiv avatar. Avatar ses i denne sammenhæng som en karakter i et 

videospil, hvor spilleren har mulighed for at styre den rundt i den virtuelle verden og have 

kontrol over dens handlinger.  

Andre spil som Total War 2, tager både udgangspunkt i en historisk periode, men har også 

karakterer, der har eksisteret i virkeligheden. Begge typer kategoriseres som historiske spil, 

men ifølge McCall er det vigtigst, at en kategori som dette ikke tages for dens stive definition. 

Derimod skal den hjælpe os med at fokusere på, hvad der er vigtigt i spillene (McCall, 2019). 

De første af sin slags 

Videospil er blevet meget populære, siden det første spil blev udviklet i 1952 af professor 

Sandy Douglas fra Cambridge University under navnet OXO. I 1952 udviklede tre amerikan-

ske mænd et andet spil, som blev navngivet Spacewar. Dette spil gav spillerne mulighed for, 

at to spillere kunne spille sammen og på samme tid. Spillet omhandlede at styre rumskibe og 

kæmpe mod modstanderen med missiler. I løbet af 1970’erne blev videospil mere tilgængelige 

for spillere gennem spillearkader, da computere på det tidspunkt var meget dyre og kun få 

havde adgang og råd til dem. Det første arkadespil, som blev udviklet i 1971, hed Computer 

Space og var et rumkamparkadespil. Skabt af Nolan Bushnell og Ted Dabney, før de grund-

lagde Atari, var det det første arkade-videospil såvel som det første kommercielt tilgængelige 

videospil. Computer Space er et spil afledt af spillet Spacewar fra 1962. Spillet består af en 

raket, der styres af spilleren, der er involveret i en missilkamp med et par hardware-kontrolle-

rede flyvende ufo 'er, der er sat mod en stjerne baggrund. Målet er at score flere hits end fjen-

dens rumskibe inden for en fastsat tidsperiode, hvilket giver en gratis omgang gameplay 

(Cradle of Aviation Museum and Education Center, u.d.). Det mest populære spil hed Pong, 

efter at Bushnell og Dabney havde grundlagt Atari, blev Pong udgivet. Pong er et af de første 

videospil, der har skabt, dette simple "tennis-lignende" spil, som består af to pagajer og en bold. 

Målet er at besejre din modstander ved at være den første til at få 10 point, og en spiller får et 

point, når modstanderen misser en bold. Brugerne fik med tiden mulighed for at købe en konsol 

og spille Pong til privatforbrug derhjemme, men der var det problem, at man kun havde plads 

i konsollen til et enkelt spil. Fairchild Camera & Instrument løste dette problem med deres 

spilkonsol Fairchild Channel F i 1976, hvor man kunne skifte mellem spillene i stedet for at 
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spille det samme spil, og det inspirerede senere andre firmaer til at gøre det samme (Holm, 

2019). 
 

 I 1977 skete der et stort gennembrud i videospilhistorien, da spillekonsollen Atari 2600 blev 

udgivet og solgte over 10 millioner eksemplarer inden for de første fem år af deres maskine. 

Teknologien blev revolutionerende, da det gjorde det muligt for brugerne at spille arkadespil 

hjemmefra ligesom med Fairchild Channel F fremfor i arkaden, som man før havde været vant 

til. Atari 2600 blev kendt for at være ny i forhold til sin generation samt at have et stort video-

spilbibliotek. Samtidig lagde teknologien base til det bedst sælgende spil, Pac-Man, der udkom 

i 1980 (Bartner, 2012). Pac-Man var en stor succes, og figuren endte på t-shirts og madkasser 

rundt om i hele verden. Spillet blev for det meste spillet af drenge eller mænd, så for at vække 

kvindernes interesse for spillet kom Ms. Pac-Man i 1982. Det er præcis det samme spil men 

blot med en kvindelig karakter. Igennem 1980’erne blev der udviklet en ny spiltype, som er 

adventurespillet. De var meget kompliceret, tidskrævende, og bedre egnet til hjemmecompute-

ren, så spilleren kunne fordybe sig i spillene hjemmefra (Holm, 2019). Den første mikrocom-

puter blev introduceret i 1975 og var Altair 8800. Dens omgående popularitet gjorde, at flere 

firmaer forsøgte at skabe en ny, populær PC, og i forbindelse med at software og brugerven-

ligheden blev forbedret, steg antallet af solgte PC’er (Bourgeois, 2014, s. 8-9). Den mest be-

rømte hjemmecomputer i 1980’erne var Commodore 64, fordi den havde god grafik og lyd, og 

var i nogle år computer spillernes favoritplatform til at spille spil  (Holm, 2019). 

Året 1983 blev dog et dårligt år for arkadevideospilindustrien, da der skete et krak i markedet, 

der gjorde, at videospilindustrien var tæt på at uddø. Mange firmaer gik bankerot, og video-

spillets popularitet svandt ind. Spil på hjemmecomputeren vandt derimod udbredelse op igen-

nem 1980'erne, hvor mange troede, at den nye, populære hjemmecomputer ville være den do-

minerende måde at spille videospil på. I hvert fald indtil 1985, hvor Nintendo Entertainment 

System gik ind i industrien med deres spilkonsoller. Nintendo udkom med spil, der stadig er 

kendt den dag i dag som eksempelvis Super Mario Bros, som stadig spilles og genskabes.  

Branchen har siden fordelt sig på disse tre centrale markeder som er: Arkadespillemaskiner, 

hjemmecomputere og spilkonsoller. Fra midten af 1990'erne er arkademarkedet dog gået vold-

somt tilbage, i takt med stadig kraftigere hjemmecomputere og konsoller, og i takt med spil-

publikummets interesseskift mod blandt andet onlinespil (Stegelmann & Englev, 2012). 
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Brugernes indlevelse 
I forlængelse af dette er det også essentielt at se nærmere på den udvikling, som videospil har 

været igennem i forhold til den måde, som brugerne har opfattet videospil på. Kuo, Hiler og 

Lutz skelner i denne udvikling mellem de tidlige spil og de moderne spil, som er dem, vi i 

højere grad kender til i dag. I de tidlige spil var det ikke vigtigt, at spillene havde dybde, eller 

at avatarerne havde en vigtig baggrundshistorie, men det handlede i stedet om at teste spillerens 

reflekser og færdigheder, som man kan se i spil som Pac-Man og Pong. Dette står i kontrast til 

de moderne spil, hvor at historien skal være mere nuanceret og sofistikeret, og dermed også 

kræver noget dybde. Moderne spil søger at gøre grænsen mellem realiteten og det virtuelle 

mere usynlig, så spillene i sidste ende kan være mere personlige og betydningsfulde for spille-

ren (Kuo, Lutz, & Hiler, 2016, s. 102). Den måde, man forsøger at gøre det mere betydnings-

fuldt for spilleren, er ved at kigge nærmere på det, som Kuo, Lutz og Hiler kalder for IAT, der 

står for immersion, agency og transformation. IAT sammenfattes bedst ved at tænke på det, 

som den måde hvorpå spilleren lever sig ind i spillet, og hvordan spil ønsker at opnå højst mulig 

indlevelse. Immersion er i hvor høj grad, spilleren kan indleve sig i den virtuelle verden. 

Agency skabes ved, at spilleren har en vis form for kontrol, når man spiller, forstået på den 

måde at man har mulighed for at vælge, hvor avataren skal bevæge sig henad, og potentielt 

også muligheder for at vælge, hvordan avataren skal respondere eller handle i visse scenarier 

og dermed træffe egne valg. Transformation er den proces hvorved spilleren identificerer sig 

med sin avatar og portrættere sig selv 

i den for at opnå bedst mulig indle-

velse. Her står videospil også i kon-

trast til eksempelvis film, da spil gi-

ver brugeren mulighed for agency, 

som film ikke gør. Videospil giver 

derfor brugeren mulighed for bedre 

indlevelse end mange andre former 

for underholdning (Kuo, Lutz, & 

Hiler, 2016, s. 103). 

Figur 1 viser, hvordan IAT har påvir-

ket, påvirker og forventes at påvirke 

videospil, og hvor integreret narrati-

vet, gameplayet og spilleren er med 
Figur 1 (Kuo, Lutz, & Hiler, 2016, s. 108) 
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IAT i forhold til spillet over tid. Det ses, at der ikke har været en stor integration af spiller, 

narrativ og gameplay i tidlige spil, men at der er sket en udvikling over tid i spil som eksem-

pelvis Assassin’s Creed og Call of Duty, hvor det i højere grad er vigtigt, at spilleren har en 

indlevelse i spillet og kan identificere sig med sin avatar. I fremtidige spil forventes der dog, at 

spiller, narrativ og gameplay i højere grad vil følge med spillerens indlevelse, og at det vil være 

en selvfølge fremfor et valg, som det er i de moderne spil, og dermed at spillerne vil opleve 

IAT i højere grad, når de spiller videospil i fremtiden. Fremtidige spil kan eksempelvis opleves 

gennem virtual reality, hvor man får mulighed for at opleve alle de samme ting som sin avatar 

og forsøge at opnå optimal indlevelse, idet man ser og hører det samme som avataren gennem 

VR-brillerne (Kuo, Lutz, & Hiler, 2016, s. 108, 117).  

Genrer 
Der findes forskellige typer af genrer inden for videospil. Den første er simulationsspil, hvor 

spilleren kan styre ting som fly, biler, helikoptere, tanks eller ubåde. Genren omfatter også de 

komplicerede strategiske spil, hvor opgaven går ud på for eksempel at bygge en by, et samfund 

eller en virksomhed. Disse spil forsøger ofte at være så realistisk som muligt og dermed få det 

til at ligne den virkelige verden. Dette kan blandt andet ses i et spil som The Sims. Der findes 

også krigsspil og andre former for strategispil, hvor spilleren skal sætte sig ind i en virkelig og 

ofte historisk situation som i Civilization–serierne. 

Den anden type er platformspil. Her skal spilleren kæmpe sig gennem en bane, oftest som en 

karakter eller avatar, der skal undgå fælder eller nedlægge modstandere og indsamle point. Her 

kan man nævne et anerkendt spil som Super Mario. Den tredje er sportsspil. Dette kan for 

eksempel være baseret på sportsgrene som tennis, boksning, golf, fodbold, atletik og eller vin-

tersport, som spilleren kan vælge at spille. Her kan man nævne spillet FIFA, hvor spilleren kan 

vælge et kendt fodboldhold, fodboldspiller eller kreere sin egen avatar og spille fodboldkampe 

enten alene eller mod andre online. Den fjerde og sidste genre er adventurespil.  Her kan det 

være, at spillet er en historie som i Call of Duty og Assassin's Creed, hvor spilleren kontrollerer 

avatarem og skal løse en række missioner for at komme videre i spillet (Stegelmann & Englev, 

2012).  

 

Videospil, der er baseret på historie, er ikke bare en genre i sig selv, men kan bruges i alle 

former for videospil, som der for eksempel også kan være baseret på kærlighed. Der er mange 

typer historiske spil som skydespil, strategispil, adventurespil, byggespil og så videre. Disse 

typer af spil tager, ifølge Adam Chapman, en af to tilgange til at repræsentere den historiske 
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fortid i spillene (McCall, 2019). Den realistiske og virkelighedsnære tilgang eller den koncep-

tuelle. Første-og tredjepersons spil som Call Of Duty eller Assassin’s Creed tager den realisti-

ske tilgang, hvor spilproducenterne har kreeret en verden, som spilleren kan bevæge sig gen-

nem med spillets avatar. Spilleren tager beslutninger for denne avatar, men ændrer ikke det 

overordnede historiske narrativ i spillet (McCall, 2019). Den anden tilgang, den konceptuelle, 

fokuserer ikke på at vise visuelt, hvordan fortidens verden så ud, men hvordan processerne og 

funktionerne virkede dengang. Strategispil som Total War og Civilization gør brug af denne 

tilgang, hvor man kan lede civilisationer som Rom eller Egypten til at overtage verden gennem 

eksempelvis politik, handel, konstruktion af byer og krig (McCall, 2019). 

Om de historiske spil vælger at tage den realistiske, den konceptuelle eller en blanding af de to 

tilgange, plejer de at præsentere historien på følgende forskellige måder. Spillerne har ofte en 

avatar, som de kontrollerer, der har eksisteret i virkeligheden, og dermed er en del af verdens-

historien. Historiske personer optræder også i form af såkaldte AI-spillere, som man altså ikke 

selv kontrollerer, men som er med på vejen til at assistere eller kæmpe mod spilleren. Den 

virtuelle verden, som spillene foregår i, plejer også at bære præg af historiske elementer. Sidst, 

men ikke mindst, nævner McCall også, at strategierne og beslutningerne, der ligger bag ens 

handlinger for at opnå noget bestemt i spillet, også kan være historisk prægede. Dette kan for 

eksempel være den måde, man slås på, eller bygger bestemte ting på (McCall, 2019). 

 

Som tidligere nævnt gør historiske spil brug af historie, men også en del fiktive og ikke-histo-

risk korrekte elementer som for eksempel hovedpersonerne i Assassin’s Creed-serien (McCall, 

2019) I serien gør de brug af historie ved blandt andet at inddrage historiske karakterer, der 

levede i den tidsperiode, spillet tager plads i. I Assassin’s Creed: Valhalla, møder man eksem-

pelvis de tre berygtede vikinger Ivar Benløs, Halvdan og Ubbe, sønner af Ragnar 

(Gamepressure, u.d.). Derudover gør spillet også brug af historiske begivenheder som plynd-

ringerne af de britiske klostre eller overordnet set hele vikingernes invasion af de britiske øer. 

Der er også mange mindre detaljer i spillet, som er historisk nøjagtige. Eksempelvis ses sølv-

mønter i spillet, som man i realiteten brugte til at handle med i den tidsperiode og i de områder, 

spillet finder sted (Johns, 2020). Til gengæld pointeres det, at de romerske ruiner ikke er histo-

risk akkurate i forhold til tiden. De fandtes på det tidspunkt, men ikke i den tilstand, som de 

ses i spillet. Den reelle tilstand var ikke så god og dermed æstetisk pæn, som portrætteret i 

spillet (Beckhelling, 2020). En anden interessant detalje, der også er rettere ukorrekt, er, at der 

sælges friske afgrøder i markederne rundt omkring, selvom jorden er dækket af sne, som var 
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det højvinter. Dette er måske muligt nu om dage, men det var det ikke i den tidsperiode (Beck-

helling, 2020). En teori bag valget af disse implementeringer kan være, at de romerske ruiner 

for eksempel er implementeret i god tilstand, da det ikke er lige så underholdende at bevæge 

sig rundt i en komplet ruin, som det er at udforske en æstetisk pæn, romersk arkitektur. På den 

måde øger det underholdningsfaktoren, selv om det ikke er helt historisk korrekt (Beckhelling, 

2020).  

Det kan dog siges, at der er forskellige historieformidlingsambitionerne. I nogle spil er det blot 

for stemningens skyld og give spillerne en fornemmelse af, hvordan fortiden var, men for andre 

kan det være for at opbygge meget troværdige simulationer og begivenheder. Alle disse for-

skellige kategorier inden for det historiske videospil er for at vise, at der findes mange forskel-

lige former, det kan forgå sig i. Alle spillene har mange forskellige symboler, der refererer på 

en måde til fortiden. Derudover har alle spillene forskellige regler, der for eksempel simulerer, 

hvad der har fundet sted i fortiden. Mange spil kommunikerer historie ved brug af symboler. 

Dette kan man for eksempel se i spillet Assassin’s Creed: Valhalla, hvor vi kan se et symbol 

som en viking i England, der løber rundt med sit skjold og økse og dræber saksiske krigere for 

at beskytte området, der bliver angrebet af de saksiske krigere. Eller når vikingerne invaderer 

de saksiske landsbyer. Men når vi tænker på hvorvidt, om det er historiske korrekt, kan vi ikke 

generalisere. Man skal studere spillene hver for sig. Et eksempel kan være spillet Civilization, 

da en af de kendte personer inden for området af udviklere af de historiske videospil, Sid Meier, 

blev spurgt om, hvor meget research han havde lavet til udvikling af spillet. Han havde læst 

noget om det, og så kunne han lide idéen om, at spillet foregik i tiden år 4000 f.kr. og følte 

samtidig, at det ville være en interessant tid, som spillet foregik i, og sådan startede hans idé til 

spillet. Han forklarede, at han havde prøvet at bruge kendte steder, kendte verdensleder og 

kendte teknologier, og på denne måde gøre spillet mere troværdigt (Troelsen, 2013). 

 

Målgruppe 

Spil er ikke nødvendigvis tiltænkt en specifik gruppe, men alligevel er der flere mænd end 

kvinder, som er tilhængere af videospil og konsolspil, og derfor henvendes videospil ofte til 

mændene som målgruppen. Det har de gjort det i en længere periode i og med, at det i lang tid 

kun har været muligt at vælge mandlige avatarer i de fleste videospil og ser man nærmere på 

statistikker, er det muligvis ikke så kontroversielt og ekskluderende, som flere påstår, da der 

generelt set er flere mænd, der spiller videospil end kvinder, og derfor udvikles flere af spillene 
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også til mændenes fordel (Ivory, 2006, s. 103-104). En undersøgelse udført af Danmarks Sta-

tistik viser, af kvinderne i 2020 hellere spillede på deres smartphone, og faktisk er det hele 49% 

i aldersgruppen 16-24 år og 37% i aldersgruppen 25-34 år af kvinder, der foretrækker at spille 

digitale spil på en smartphone (bilag 3). Disse tal følger procentdelen af mænd men dog i for-

hold til dem, der spiller computer, og der er derfor et overtal af mænd, der tyer til at spille på 

en computer eller en konsol, og dermed er det også generelt denne målgruppe, som spil ofte 

henvender sig til, da det kun er 14% kvinder, der spiller computer i aldersgruppen 16-24 år og 

7% spiller konsol i samme aldersgruppe. I aldersgruppen 25-34 år spiller kvinderne kun 9% 

computer og 8% konsol (Danmarks Statistik, 2021).  

Selvom en stor del af kvinderne ikke har en interesse for de videospil, som ofte indeholder 

faktuel historie, da denne form for spil oftest spilles på computer eller konsol, har der været 

rettet kritik imod spilindustrien for den måde, som industrien har været mere styrende mod at 

ramme det mandlige publikum, og den måde kvinder er portrætteret som enten bikarakterer 

eller som sexobjekter. Kritikken har været rettet mod det snævre syn på kvinder i en spilkon-

tekst, men samtidig har flere af kvinderne ikke følt sig repræsenteret i videospilsverden (Ivory, 

2006, s. 104). Denne problemstilling har flere af videospillene prøvet at gøre noget ved og har 

valgt at introducere kvindelige avatarer for at imødekomme de kvindelige spillere også, selvom 

det stadig kan give bagslag, da avatarerne måske indføres på bekostning af andre parametre – 

for eksempel de historiske perspektiver, hvor kvinder indføres i en faktuelt forkert, historisk 

kontekst. Dette ses ved eksempelvis Battlefield V, hvor kvinder blev indført i 2. verdenskrig, 

selvom det var faktuelt ukorrekt, at de var til stede (Groux, 2018). 

Så selvom at kvinderne ikke er de mest aktive videospillere, er de stadig essentielle at se nær-

mere på i den kontekst, da det er vigtigt at bemærke, at førnævnte statistik kun er for den danske 

befolkning. I USA var der 40-48% kvinder inden for de sidste par år, der spillede videospil 

(Jørgensen I. K., 2018), og da Chapmans bog ikke er specificeret i forhold til geografisk posi-

tion, er det værd at kigge uden for de danske grænser også til en vis grad, så man kan se, 

hvorvidt det kan være relevant for spilindustrien at tænke kvinderne med som målgruppe også. 

Da det netop er nyt at inkludere kvindelige avatarer mere i videospil, men for spilproducenterne 

også nødvendigt for at kvinderne bedst kan spejle sig i sin avatar, fandt vi det relevant at un-

dersøge gennem vores interview, om der var en forskel på, hvad mænd og kvinder fik ud af 

historiske videospil og den avatar, der kunne vælges, og derfor blev der fokuseret mere på alder 

i vores interview end køn for at ramme den gruppe, der ifølge Danmarks Statistik ses som den 
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primære målgruppe for computer- og konsolspil – aldersgruppen 16-24 år og 25-34 år. Video-

spil har længe været set som mandsdomineret, men det bevæger sig hen mod at forsøge at blive 

mere neutralt ved blandt andet at indføre muligheden for at vælge en kvindelige avatar, og 

derfor er det vigtigt at kigge på både kvinderne og mændene i en ligeværdig sammenhæng og 

kategorisere dem på samme måde, som Chapman har gjort – spillere.  

 

Chapman 

Adam Chapman er en postdoc-stipendiat i Education and Historical Game og underviser på 

University of Gothenburg i Sverige i afdelingen Education, Communication and Learning. I 

2013 fik han også en PhD i medier, kultur og samfund, og selvom Chapman er interesseret i 

flere aspekter af spil og læring, er hans primære fokus på de historiske spil, hvor at den histo-

riske fortid bliver repræsenteret på en given vis i spillene (University of Gothenburg, 2014). 

Han har udgivet flere artikler, bøger og lignende over årene, der beskæftiger sig med netop 

dette emne, men et af hans anerkendte værker er ’Digital Games as History: How Videogames 

Represent the Past and offer Access to Historical Pratice’. 

Adam Chapman fokuserer ikke på centrale begreber, hvorved han belærer læseren, men har en 

masse idéer og refleksioner vedrørende historiebrug i videospil, som er relevante i forhold til 

vores problemstilling. Chapman argumenter for, at man ser fortiden gennem nutidens øjne, og 

at vi derfor opfatter vores faktuelle historie på en specifik måde i forhold til den måde, som 

verden vises for os her og nu, eller hvad vi har lært tidligere gennem vores erfaringer og øjne 

(Chapman, 2016, s. 13). Dermed vil vi argumentere for, at Chapman følger et postfænomeno-

logisk syn på historiebaserede videospil, da denne slags spil bliver brugt som en måde, hvorpå 

vi kommer til at forstå historie, og hvordan vi ser på det, men medieret gennem teknologien 

der er historiebaserede videospil. Da spillene fortæller en historie, når spilleren spiller dem, vil 

de derfor påvirke den måde, som spilleren opfatter den specifikke historie på, og hvordan man 

vil forstå historien og dermed verdenshistorien og verden i sig selv på baggrund af teknologien. 

Samtidig argumenterer Chapman for, at vores forståelse af historie, er et produkt af, hvad vi 

før har erfaret, som kan være, hvad vi har erfaret fra tidligere historie, som vi har lært gennem 

videospil, men ligeledes at videospillene kan være med til at forme vores forudgående idé af 

verden og skabe en ny forståelse af verden i form af dens historie (Chapman, 2016, s. 8). Det 

var derfor relevant at bruge Chapman, da han havde centrale pointer gennem sin bog, der fo-

kuserede på især, hvad brugerne fik ud af teknologien, og hvordan historien blev fremstillet for 
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brugerne på baggrund af denne teknologi, som fulgte det postfænomenologiske synspunkt mel-

lem verden og menneske med de historiske videospil som forbindelsesled samtidig med Sub-

jektivitet, Teknologi og Samfund.  

Chapmans hovedfokus gennem bogen, kan man argumentere for, er, hvorvidt man kan benytte 

videospil til at fortælle historie, og i så fald hvordan disse påvirker de historiske narrativer 

igennem spillenes gameplay, og dette kommer han tilbage til flere gange i løbet af bogen. Lø-

bende argumenter Chapman også for, hvordan spil er blevet for populære til at kunne ignorere, 

og at det er essentielt at studere dem som en ny form for mægler af information, idet de går ind 

og siger noget særligt om historiens fortid i spillerne (Chapman, 2016). Ud fra dette synspunkt 

kan man også argumentere for, at Chapman følger et feministiske synspunkt på den måde, at 

samfundet har dikteret en måde, hvorpå vi skal se på spil og ligestilling, idet det er social po-

sitioneret og grundet dets massive popularitet iblandt dele af samfundet, er det for stort et fæ-

nomen til at kunne blive ignoreret i historiske sammenhænge af eksempelvis historikere. Der-

med kan det ikke undgås, at videospil skal ses som historiske kilder grundet dets indflydelse 

på samfundet, og at kvinder ligeledes skal implementeres i spilverden og blive set på ligeligt 

som spillere sammen med mændene, og der derfor ikke differentieres mellem kønnene 

(Harding, 1991). 

Ifølge Chapman skal man begynde at kigge på historie som noget, der ikke nødvendigvis er 

det, der står i historiebøgerne. Historie kan være mange ting, og der argumenteres for, at den 

historie, man kan lære igennem videospil, kan sættes i lighedstegn med den historie, som der 

bliver printet i bøgerne, selvom Chapman dog også pointerer, at historie ikke nødvendigvis er 

i forbindelse med krige og andre større historiske begivenheder, men lige så godt kan omhandle 

rockmusik eller punkens oprindelse, og han mener dermed, at historie ikke skal begrænses, 

men opfattes mere frit som et mere frit begreb (Chapman, 2016). Samfundets strukturer har på 

mange punkter ændret sig, og videospil er blevet en del af manges hverdag, og flere af de mest 

populære videospil har en form for autentisk baggrundshistorie, der relaterer til fortiden, som 

spilleren kan genkende på den ene eller den anden måde. Grundet deres popularitet argumen-

teres der for, at de digitale historiske videospil allerede har en form for indflydelse på spilleren 

og påvirker den måde, hvorpå de ser fortiden, idet de oplever den gennem spillet, og dermed 

gør det det essentielt at se nærmere på videospil som en form for læringsform (Chapman, 2016). 

Brugere har haft en generel interesse for historie, når de spiller spil, og det har ledt til mange 

solgte kopier af mange spilserier som eksempelvis Assassin’s Creed-serien, der ved Chapmans 

bogs udgivelse i 2016 havde solgt 93 millioner kopier, og mange af spilserierne med historiske 

elementer er nogle af de mest solgte inden for de seneste år - få historiebøger er blevet solgt i 
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lige så mange eksemplarer, og mange spiludviklere har forsøgt at formidle historien på en 

måde, som kan sammenlignes med den måde, som en historiker bearbejder viden (Chapman, 

2016).  

Ligesom Kuo, Lutz og Hiler fokuserer Chapman på vigtigheden bag, at spilleren skal kunne 

interagere aktivt med historien, og at spilleren opfattes som en, der er med til ’the doing’ som 

en historiker normalt ville være i form af research, fremfor bare at læse historien ligesom i en 

historiebog. Han bruger dog også begrebet agency og refererer til det som en måde, hvorpå at 

spilleren har mulighed for at interagere og føre sine intentioner med sig ind i den virtuelle 

verden gennem sin avatar. På samme vis lægger han dermed vægt på vigtigheden bag, at spil-

leren kan leve sig ind i verden på den måde, som spilleren ønsker det (Chapman, 2016, s. 30-

33).  

Vi kan sammenligne Chapmans oplevelser, påstande og refleksioner med andre brugeres ople-

velser vedrørende videospil med historiske fortællinger, og fremfinde sammenhænge og mod-

sætninger, der kan fortælle os noget om hvad brugerne får ud af historiebrugen i videospillene. 

Underholdning eller fakta 

Interview 

Synet på videospil via interviewpersonerne 

Igennem denne analyse vil interviewpersonerne blive refereret til via et forbogstav, og her er 

det vigtigt at bemærke, at S, K og N er kvinder i tyverne, hvor J og F er mænd i tyverne og M 

er en mand i trediverne, så man på denne måde kan kende bedre forskel. Nedestående er en 

tabel med hver interviewpersons alder, køn og forbogstav: 

Navn Køn Alder 

S Kvinde 22 

J Mand 21 

M Mand 39 

F Mand 26 

K Kvinde 23 

N Kvinde 28 

Til dette er det værd at bemærke, at tre af interviewpersonerne var i den første aldersgruppe 

16-24 år med to kvinder og en mand, og de tre andre i aldersgruppen 25-34 år med to mænd 

og en kvinde.  
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Gennem interviewet bliver der diskuteret flere forskellige temaer ved hjælp af en tematisk ana-

lyse, hvorved vi eksempelvis finder temaer, der går igen eller finder mønstre mellem de for-

skellige temaer. Vores semi-strukturerede interview bestod af en række emner eller temaer, vi 

gerne ville dække, hvor spørgsmålene blot var forslag, og man frit kunne bevæge sig fra emne 

til andet. Her oplevede vi flere gange, at interviewpersonen selv hoppede videre til et andet 

emne, selvom vi endnu ikke havde afsløret eller spurgt om det. Altså, må man derudfra allerede 

kunne sige, at der findes mønstre mellem de forskellige temaer, som vi herunder vil analysere.  

Underholdning er en prioritet 

Et tema, der går igennem hos alle interviewpersonerne, er underholdningsværdien. Et spil skal 

være underholdende for, at det er interessant for brugerne, men hvad de hver især tillægger til 

værdien underholdning, er individuelt. For S, J og M er det vigtigt, at det er et godt plot – altså, 

en god historie igennem spillet, der fanger interessen – og samtidig at spillet er godt rent æste-

tisk. Det er vigtigt, at selve grafikken er optimal, godt gameplay og den måde, det hele er sat 

op på, skal være flydende, så det føles godt, når man spiller, og det er især noget, som K lægger 

vægt på. M sammenligner oplevelsen at spille videospil med det at se en film, hvor det også er 

vigtigt, at historien er god, og at kvaliteten generelt er optimal. At sammenligne film, spil og 

skønlitteratursbøger er også noget, som Chapman benytter sig af, da de hver kan bruges som 

historiske perspektiver og går under kategorien, som han kalder ’popular forms’ (Chapman, 

2016, s. 6). Ligeledes understøtter det også en del af IAT, da indlevelsen er god for M i både 

film og spil og har derfor mange af de samme kvaliteter. Dog mangler film aspektet agency 

som tidligere nævnt, da der ikke er mulighed for kontrol, så i stedet er det kun muligt at være 

med som seer i den historie, som filmen forsøger at fortælle fremfor at være med til at fortælle 

den. For M er underholdningsværdien dog en sammenlignelig oplevelse i de to former. For N 

og F er det dog bare vigtigt, at spillet ikke bliver kedeligt, og der er konstant underholdning, 

og at man derfor kan sige, at der konstant skal være fremgang i spillet. 

Vi spurgte interviewpersonerne om, hvad der var vigtigt for dem, når de spillede videospil 

generelt ved ovenstående, og her er det interessant at bemærke, at ingen af vores interviewper-

soner nævner noget om den faktuelle historie. Holdningerne var mere eller mindre af samme 

holdning som med interviewpersons Js “Det er vigtigt for mig, at selve settingen er god, idet 

at det er nogle flotte omgivelser, at grafikken er god og selvfølgelig, at historien er god. Når 

de i denne sammenhæng nævner, at historie er vigtigt, mener de nærmere plottet i spillet. Det 

er spillets udvikling og reelle handling, der er interessant fremfor den faktuelle historie. Men 

det betød dog ikke nødvendigvis, at de ikke gik op i det.  
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Historisk interesse  

Alle deltagende i vores interview har en eller anden historisk interesse. For nogle parter er det 

kommet på baggrund af historiske spil, hvor andre parter allerede havde en historisk interesse 

på forhånd. Flere af interviewpersonerne havde spillet mange af de kendte spil, baseret på hi-

storiske fortællinger, såsom Age of Empire, Assassin’s Creed, Battlefield 2, God of War og 

mange flere, hvor nogle af dem havde også påvirket dem mere end andre spil. Blandt andet 

forklarer J, hvordan hans historiske interesse opstod. Han lægger vægt på Assassin’s Creed: 

”Jeg vil helt klart sige at jeg er blevet mere historie interesseret, specielt efter Assassin’s Creed 

spillene. Specifikt omkring nogle af de navne, der bliver nævnt i for eksempel det nyeste af 

spillene, Valhalla, hvor man hører om gamle norske konger og nogle sekvenser, hvor man 

bliver taget ind i Asgård, Asernes verden… Samme med deres spil der foregår i det gamle 

Egypten. Så har jeg været inde og google noget om religion, og de karakterer man møder i 

historien. Det synes jeg er superspænende.” Ifølge Chapman er en af grundene til, at det er 

værd at kigge på spil, at de kan bidrage til historie ligesom traditionelle historiebøger 

(Chapman, 2016, s. 14), og her er Js udtalelse et klassisk eksempel på dette, da interessen for 

historie på mange måder er blevet konstitueret igennem dette. F var dog ikke enig i, at et histo-

risk spil havde været med til at starte en interesse for historie, da det igen handlede om, hvorvidt 

spillet var sjovt at spille eller ej, og selvom N synes, at historien var vigtig, er det stadig det 

underholdende, der har vejet tungest. Her stod S dog i kontrast ligesom J, hvor hun også havde 

været inde og undersøge en historie nærmere som resultat af et historisk spil, og her gik Assas-

sin’s Creed igen, selvom at hendes primære interesse for historie kom fra historiebøger og tidlig 

introduktion til historie som barn.  

Denne spilserie havde påvirket mange af interviewpersonerne på den ene eller den anden måde, 

og spillene er også hyppigt nævnt af Chapman som en historisk videospilsserie, der er værd at 

se nærmere på, når det omhandler faktuel historie i spil. K blev ikke just mere interesseret i 

historie grundet Assassin’s Creed, men de historiske spil i sig selv var dog med til at skabe 

noget interesse for historie, for blandt andet at kunne forstå visse segmenter i spillet bedre. 

Generelt set kan man derfor godt sige, at historiske spil kan være med til at skabe en historisk 

interesse ud fra resultatet af vores interviews, der på den måde påvirker interviewpersonerne 

og den måde, de tænker historie. Der er dog et større spænd i, hvor meget opmærksomhed de 

tillægger den faktuelle historie, selvom de lægger mærke til, at den er der, og hvor meget de 

påvirkes i en kontekst udover spillet. De husker måske den faktuelle historie i spillets kontekst, 
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men det skaber ikke nødvendigvis en yderligere interesse for de historiske aspekter udover den 

underholdningsværdi, som spillet tilegner sig gennem æstetik, plot, gameplay og historie.  

Underholdningsværdi på bekostning af historisk autenticitet 

Til dette er det også værd at bemærke, at flere af interviewpersonerne ikke tænkte over, at der 

reelt set var en faktuel historie, men de synes stadig, at det var et interessant element i spillet. 

Både N og S lagde dog også vægt på, at hvis spillets præmis er, at det skal være en fremførelse 

af faktuel historie, lægger de mærke til de historiske elementer, men at det ellers normalt blot 

en del af historien og det fiktionelle aspekt. De tænker over, at det er der, da det er med til at 

skabe en stemning i spillet samt det generelle miljø, men ser det i sidste ende mere som en bi-

karakter til det egentlige plot. Når man kigger på spil som Red Dead Redemption, hvor at den 

faktuelle historie er cowboy-tiden i USA, kan man argumentere for, at de historiske elementer 

bidrager til historiens plot, men de er ikke nødvendigvis vigtige for at forstå spillet, selvom at 

flere af interviewpersonerne satte pris på de historiske artefakter som de reelle våben og tøjet, 

der passede med tiden. Derfor var der også en, der fandt sig selv blive irriteret over, at noget 

var faktuelt ukorrekt. J fangede sig selv i nogle gange at blive bragt ud af historien, og på en 

måde tage afstand til spillets historie, og dette er noget, som Chapman blandt andet pointerer i 

sin bog. Nemlig at hvis fremstillingen ikke er historisk korrekt, kan det ødelægge autenticiteten 

ved spillet (Chapman, 2016, s. 36), som man kan sige, at J har oplevet gennem spil. Her poin-

terer S dog modsat: “Videospil er underholdning, så selvfølgelig spiller du det op, og selvføl-

gelig ændrer du lidt i plottet, for at det giver mening, og det bliver ved med at være spændende. 

Havde det været hundrede procent historisk faktuelt, havde det ikke været særlig sjovt, med-

mindre plottet er historie."  

Chapman bemærker også underholdningsaspektet i videospil, men anerkender også, at store 

ændringer i faktuel historie kan skabe en kløft mellem spil og spiller. Chapman mener, at det 

er problematisk for den faktuelle historieforståelse, at spilproducenterne repræsenterer histo-

rien ukorrekt gennem unøjagtigheder, der kan række fra små til store unøjagtigheder. Dette 

gælder specifikt store unøjagtigheder som at grupper, der normalt var ekskluderet fra visse 

situationer, nu implementeres i disse situationer. Dog erkender Chapman, at grunden ligger i, 

at spil er underholdningsprodukter, hvor spilproducenterne tillader det primære publikum at 

tage del i at udforme spillets historie (Chapman, 2016, s. 47). Interviewpersonerne er ligeledes 

opmærksomme på dette, hvor specielt J i højere grad er nervøs for denne udvikling, da han 

mener, at senere generationer vil få et forkert indblik i, hvordan historien var. Derfor argumen-
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terer interviewperson J og S for, at man burde advare om unøjagtigheder i spillet via eksem-

pelvis en disclaimer for at sikre den højeste mulighed for historisk nøjagtighed, uden at gå på 

kompromis med underholdsningsværdien. Ved interviewpersonerne var der en generel opfat-

telse af, at underholdningsperspektivet vejede tungere, og at det derfor kom an på ændringernes 

størrelse og omfang, for om det havde en reel betydning. Ud fra dette kan man derfor konklu-

dere, at hvis man fuldstændig ændrer en historisk begivenhed for at imødekomme underhold-

ningen, vil det påvirke interviewpersonerne i forhold til den måde, de oplever spillet.  

Hvis der dog er en mangel på faktuelle, historiske artefakter, finder halvdelen af interviewper-

sonerne spillet utroværdigt, og til den grad hvor eksempelvis K har svært ved at forstå og sætte 

sig ind i spillet. Samtidig udtaler N følgende: ”Jeg har nok oplevet nogle gange, at der mangler 

indhold eller historie i spil, der måske burde have haft lidt mere historie i forhold til, hvad der 

skete i virkeligheden. Men sådan er spilverden nok bare nogle gange.” Her kan man sige, at N 

understøtter den overbevisning, som både M og S har, hvor at spilverden har en tendens til at 

vægte den førnævnte underholdningsværdi højere end det faktuelt korrekte, og at det derfor er 

i orden at pynte lidt på det faktuelle for at sikre, at det er underholdende hele vejen igennem 

spillet. Vores interviewpersoner synes dog, at det er en sjov detalje, når det historiske er med, 

så det bliver mere håndgribeligt for dem, og noget de kender lidt til, så de lever historien sam-

men med avataren, men i denne sammenhæng bliver faktuelle historiske artefakter dog nær-

mere et ’nice to have’ fremfor ’need to have’. Det vil dog på sin vis påvirke deres IAT, hvis 

spillet fremstår utroværdigt som resultat af ukorrekt historie, da spilleren så ikke vil leve sig 

lige i historien i samme omfang eller kunne identificere sig med avataren og den virtuelle ver-

den – medmindre der gøres opmærksomt på de aspekter, der er blevet ændret for underhold-

ningens skyld. N manglede dybden fra det historiske i visse spil, og man kan man kan på den 

måde argumentere for, at hun potentielt manglede noget konkret at spejle sig i, hvor det bliver 

for uhåndgribeligt til, at hun kunne få en følelse af indlevelse i spillet grundet de manglende 

historiske aspekter. Til dette erkender S modsat, hvordan reel historie er sekundær for hende, 

når hun spiller: ”Hvis jeg var der for historien, ville jeg læse en bog.” S giver gennem inter-

viewet udtryk for, at hun stadig spejler sig i sine avatarer, men at spillet ikke er gennemførligt 

historisk, påvirker ikke hendes IAT, selvom hun pointerer, at det hele handler om graden af 

unøjagtighed. 

Interviewpersonerne går op i at spille, hvad Chapman beskriver som ’The Realist Simulation 

Style’. Det er spil såsom Call of Duty og Assassin’s Creed. Det er spil, som der virker histori-
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ske, men som ikke er helt igennem historiske korrekte, hvor det mere fokuserer på den stilisti-

ske tilgang til repræsentation af spillet (Chapman, 2016, s. 84). Da interviewpersonerne bliver 

spurgt, om de tænkte over, at der er en faktuel historie, når de spiller videospil, svarede K: “Jeg 

tænker ikke som sådan over det, men selvfølgelig er det federe, at der er noget historie i det. 

Men ved ikke, om man kan sige, det påvirker mig.” Her var M og N enige i, at det var ikke 

noget, de tænkte meget over. Dog er der også få, der går op i de historiske aspekter og lægger 

vægt på, om det er faktuelt forkert. J svarede blandt andet: “Til et vist punkt kan jeg fange mig 

selv i at blive helt irriteret, hvis der er noget, jeg vidste i forvejen om den specifikke historiske 

periode, som spillet skildrer på en forkert måde. Det er det samme med serier. Hvis storylinen 

følger noget, der er faktuelt forkert, så bringer det lidt en ud af historien, føler jeg.” 

Læring via historiske videospil 

Dog mener S samtidig godt, at man kan lære en del af videospil, da man lærer om det at få 

sympati og en tilknytning til avatarerne, men pointerer dog samtidig, at det ikke kan erstatte 

reel historieundervisning, da det ikke er al historie, der kan gøres til et interessant spil. Hun 

mener dog, at det for mange ville kunne være et godt supplement, da flere nok ville huske det 

bedre, når de sad med det i hænderne og fik en indlevelse i sin avatar og spillets virtuelle 

verden, og på den måde selv blev en del af historien og i et med sin avatar og lægger derfor 

vægt på vigtigheden bag IAT. På denne måde argumenterer hun også for, at man kan lære de 

overordnede ting, men ikke de dybdegående aspekter af historie. J kommer her også med den 

pointe, at det kan bruges til netop at lære elever at være kildekritiske, i og med spillene netop 

kan være faktuelt ukorrekte, og at det kan være med til at skabe en historisk interesse. Her er 

alle interviewpersonerne mere enige, da de alle er enige om, at det ikke nødvendigvis kan er-

statte traditionel historie, som vi kender den, men at det kan bistå undervisningen som et sup-

plement og skabe en bedre forståelse for undervisningens materiale og gøre det generelt mere 

spændende. 

Patos  

Gennem interviewet kom flere temaer på banen, hvorved brugeren eksempelvis påvirkes af 

spillet på en bestemt måde. Endnu et væsentligt tema er dog hvordan disse spil er i stand til at 

appellere til brugerens patos, som to af vores interviewpersoner og et eksempel fra Chapman 

gør os opmærksomme på. En tidligere kaptajn fra den britiske hær ved navn Patrick Hennessey 

husker flere tilfælde med soldater, der mente at lære mere om 2.verdenskrig fra videospil end 

fra skolen. Det hjalp dem derudover med at reflektere mere over konflikter sammenlignet med 

deres eget job på en sund måde ifølge kaptajnen. Chapman mener, at dette eksempel viser 
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spillenes evne til at appellere til ens følelser eller empati (Chapman, 2016, s. 203). Interview-

personerne J og F mener også at have oplevet dette. Begge nævner, hvordan spillet benytter sig 

af patos, hvorpå de kommer til at føle en forbindelse til avataren i højere grad eller endvidere 

føle med avataren. Dette viser igen, at vores interviewpersoner trækker på mange af Chapmans 

væsentligste pointer, og at spil har en evne til at kunne vække følelserne hos visse personer. 

Denne påvirkning går dog ikke kun en vej, da brugeren også har noget at sige i forhold til 

spillets udvikling. Til tider kan brugeren nemlig ses side om side med spilproducenterne og 

være med til at forme det pågældende spil (Chapman, 2016, s. 46). Brugernes meninger bliver 

dermed taget til eftertanke og påvirker visse aspekter af spillet. Brugeren og spillet har altså en 

relation til hinanden, hvor de gensidigt påvirker hinanden.  

Avatar 

Der viser sig et mønster mellem avatarerne og spillets appel til spillernes følelser. Avatarerne 

er i stand til at tilslutte sig brugerens følelser mere end andre aspekter af spillet. Nogle personer 

lever sig dog mere ind i sin avatar end andre. J lever sig ekstra meget ind i avataren, hvor han 

for eksempel i en periode følger trafiklovene i et spil, hvor det ikke har nogen betydning at 

følge trafiklovene. I et andet spil forsøger han at gå normalt på gaden, som man ville i virke-

ligheden og lade som om, han snakker med de lokale, selvom det igen ikke har nogen gavn og 

er ligegyldigt for spillet. Chapman har selv oplevet at agere på sådan en måde i spil: “When 

playing FPS I generally make an effort to not shoot allies, even if the ‘friendly fire’ setting 

means it cannot do them harm and it therefore has no ludic significance. I do this simply be-

cause that action generally doesn’t make diegetic sense for my character and so would disrupt 

resonance for me” (Chapman, 2016, s. 42). Altså vælger Chapman, ligesom J, at handle på 

måder, der ikke giver gavn i spillet, men primært er for deres egen forståelse for, hvordan deres 

avatar ville have ageret i en virkelig sammenhæng og spille på en måde, der giver meningen 

for dem selv og deres personlighed. For J giver det ikke mening at bryde trafiklovene konstant, 

hvor det ikke giver mening for Chapman at skyde sine allierede, hvor disse handlinger ville 

bryde overensstemmelsen mellem forståelsen for hans avatar og historien i spillet. S antyder 

også, at hun oplever noget lignende, hvor hun repræsenterer sig selv, når hun spiller: “Når jeg 

spiller, repræsenterer jeg mig selv, og den måde jeg spiller på. Jeg er ingen utro, når jeg spiller 

Sims, eller dræber mine simmere. Jeg spiller, som jeg ser mig selv.” S træder altså ind i spil 

med sine egne værdisæt fra hendes virkelige liv, og hvis de brydes, brydes også overensstem-

melsen med hendes avatar og historie i spillet - på samme måde som Chapman oplever det. Det 

ses i denne sammenhæng, hvor stor en rolle IAT spiller for vores interviewpersoner og for 
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Chapman, da de tager deres egne værdier med ind i spillets narrativ, som påvirker deres indle-

velse i spillet, da det bliver mere personligt og tæt på deres eget liv. På denne måde oplever de 

det, som Kuo, Lutz og Hiler kalder transformation, hvor interviewpersonerne forsøger at iden-

tificere sig selv med deres avatar og portrættere dem selv, og hvordan de ville agere i situatio-

ner, som forbedrer deres overordnede IAT.  

Køn  

I sammenhæng med avatarerne er køn endnu et af de store temaer. I forlængelse af at inter-

viewperson S repræsenterer sig selv, når hun spiller, plejer hun dermed også at vælge en kvin-

delig avatar, når mulighed byder sig. Hun har et ønske om, at spil begynder at tage bedre højde 

for kvinder ved eksempelvis, at flere spil implementerer valget om at kunne spille som en kvin-

delige avatar, såfremt man ønsker det. Dog generer det hende ikke, hvis der udelukkende er én 

avatar i spillet, og det hænder, at det er en mand. Som S ser det, skal kvindelige avatarer ikke 

tvinges frem ved at blive implementeret i situationer, hvor spillets plot bliver ødelagt. Dette 

omhandler for eksempel kvindelige soldater i 1. verdenskrig. Hun mener dog alligevel, at det 

er synd, at der ikke findes flere spil omhandlende kvindelige avatarer, da kvindelige videospil-

lere også skal repræsenteres i spilverdenen. J mener heller ikke, at der skal pilles for meget ved 

sådanne historiske begivenheder, hvor det ikke giver mening at implementere en kvindelig 

soldat: “Der er nok et historisk aspekt, der bliver tabt på en gevaldig måde, hvis vi prøver at 

gøre fortiden, som ikke var politisk korrekt, til politisk korrekt. Det synes jeg er lidt skræm-

mende.” Han mener hertil, at fremtidige generationer kan få en forkert forståelse af historie. 

På trods af dette forstår han kvinders efterspørgsel efter kvindelige avatarer, da han mener, at 

dette kunne hjælpe kvinder med at kunne etablere et bedre forhold til deres avatar - ligesom 

han selv relaterer bedre til mandlige avatarer, der ligner ham mest muligt. J pointerer i forhold 

til dette, hvor vigtigt IAT er for ham, at han kan leve sig ind i sin avatar og blive i ét med sin 

avatar, så den ligner ham bedst og forstår godt, hvorfor kvinder kunne ønske det samme, trods 

at det måske går på kompromis med det historiske aspekt. 

Generelt set er der dog ikke den store modstand fra interviewpersonerne, da alle har forståelse 

for, at nutiden byder på at inkludere kvinder mere i alle sammenhænge. Som allerede etableret, 

har underholdningsværdien også mere betydning for størstedelen af interviewpersonerne end 

den faktuelle historiefortælling. Man kan derfor argumentere for, at de er forstående overfor, 

at kvindelige avatarer bliver implementeret, selvom det måske ikke er historisk korrekt i den 

givne historiske kontekst, for at de kvindelige brugere kan opleve en større grad af IAT til sin 

avatar og til spillet og dermed blive en mere etableret del af videospilverdenen.  
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TRIN-model 
Ud fra TRIN-modellen bruger vi trin 3 og 6 til at blive opmærksomme på henholdsvis spils 

utilsigtede effekter og faktorerne for udbredelsen af spil. Trin 3, der drejer sig om utilsigtede 

effekter, belyser både negative og positive effekter, der ikke var tilsigtet under udviklingen af 

spillet (Jørgensen, 2020). Det er vigtigt at belyse disse effekter for at få en forståelse for, hvor-

dan historiebrugen i spil påvirker spillerne, eller hvordan spillerne har indflydelse på spillet. 

Vi kigger derfor på relationen mellem spiller og spil, og hvordan de gensidigt påvirker hinan-

den. Flertallet af interviewpersonerne nævner eksempelvis en negativ konsekvens i og med, at 

spillet kan give et forkert syn på den faktuelle historie, da historiespil ofte bærer præg af fejl-

agtig historisk repræsentation (Chapman, 2016, s. 84). Denne negative, utilsigtede effekt kom-

mer på baggrund af noget rettere tilsigtet, nemlig at spil skal være underholdende og mere 

attraktive for brugerne (Chapman, 2016, s. 46).  

Spils stræben efter at være underholdende leder også ud i endnu en utilsigtet konsekvens, da 

spil derfor kun belyser de mest spændende dele af verdenshistorien i sammenhæng med game-

play. Eftersom samfundet længe har været mandsdomineret (Fox & Tang, 2013, s. 315), som 

interviewperson S også gør opmærksom på, er kvinder ikke særlig repræsenterede i spillene, 

da de ikke var del af de mange tidlige historier fra verdenshistorien, som spil afbilleder. Et 

eksempel på dette kunne være manglen på kvindelige soldater i et 1. verdenskrigsspil, da der 

generelt ikke var mange kvindelige soldater dengang (Mulkerin, 2016). Spil på baggrund af 

historiske fortællinger er dermed ikke omfattende nok, hvor kvinder kan føle sig ekskluderede. 

Interviewperson S kan relatere til dette, da hun ærgrer sig over, ikke at kunne vælge en kvin-

delig avatar under flere omstændigheder. Når hun spiller, vælger hun altid at spille som en 

kvinde, hvis muligheden er der, da hun går efter at repræsentere sig selv. På den måde bliver 

hun ekskluderet, hvis spil ikke indeholder denne mulighed. Spil bliver dog mere kvindevenligt 

efterhånden (Kondrat, 2015, s. 188), som S også eftersøger, men det kan komme på bekostning 

af førstnævnte negative konsekvens, i og med den reelle historie bliver fejlagtigt repræsente-

rede, der derimod bekymrer interviewperson J.  

Der findes dog også positive utilsigtede effekter. Flere af interviewpersonerne har oplevet at få 

en større interesse for historie, specielt inden for den tidsperiode eller begivenhed som det givne 

spil drejer sig om. De nyder at sætter sig ind i tidsperioden og nyder at få et indblik i, hvordan 

verden så ud dengang. Interviewperson J nævner også, hvordan han yderligere googler sig frem 

til at få en endnu større forståelse af den pågældende tidsperiode eller begivenhed, da spillet 

muligvis ikke viser den reelle historie, som vi har fundet frem til gennem kilder. Dette kan ses 
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som endnu en utilsigtet positiv effekt, da spillere kan blive klogere på verdenshistorien ved at 

læse videre på den faktuelle historie bag narrativet i videospillet.  

En anden effekt kan findes i afhængighed, som interviewperson M mener at have oplevet. Det 

er dog diskutabelt i hvor høj grad, denne effekt er tilsigtet. Derudover kan effekten ses som 

positivt for en part men negativt for en anden part. Afhængige brugere kan nemlig ende ud i at 

bruge store mængder af penge på spil, og da videospilsindustrien er en forretning, er dette 

rettere tilsigtet (Krook, 2017). Man kan dog forestille sig nogle afhængigheder være så slemme, 

at det kan ødelægge liv, hvilket videospilsindustrien højst sandsynligt ikke har nogen form for 

interesse i. Derfor kan man også argumentere for, at denne effekt i afhængighed er negativ for 

brugeren, men afhængighed, der ikke påvirker brugeren for negativt, er positiv for videospils-

industrien.  

Kigger vi på udbredelsen af teknologien i trin 6, siger Chapman, at historiebrug i videospil 

uhensigtsmæssigt er blevet populært. Men ligesom historiske film appellerer det efterhånden 

til mange mennesker og bruges i et bredt omfang, hvor professionel historiografi altid har haft 

besvær med at appellere til en bredere folkemængde (Chapman, 2016, s. 265). Selvom det dog 

ikke helt var intentionelt, at historiebrug blev en del af en stor mængde videospil, kan der stadig 

tænkes frem til faktorer, der gjorde historiske videospil så populære og udbredte. Chapman 

nævner i sin bog, at ’rigtig historie’ hovedsageligt er blevet set som noget kommende fra en 

printet bog, og at kun tekst derfra kan indeholde seriøs viden (Chapman, 2016, s. 7). Der fulgte 

derfor en vis skepticisme med, da historiebrug blev involveret i spilverdenen. Dog kommer 

Chapman med en overvejelse hertil, idet han argumenterer for, at billeder indeholder så mange 

idéer og så meget information, som ord ikke alene kan klare. Chapman nævner ligeledes, at 

billeder, som de mange billeder eller scener man ser i videospil, understøtter historien (Chap-

man, 2016, s. 7). Interviewperson J nævner, at han aldrig har været den helt store bogorm, men 

at han har fået en interesse for historielæring gennem historiske videospil. Herefter har han i 

flere tilfælde undersøgt den fortalte historie nærmere på internettet. Dog kan man sige, at de 

historiske spil har formået at udrette noget, hvilket den traditionelle historiebog ikke har kunnet 

- at vække den historiske interesse for personer som interviewperson J. Man kunne forestille 

sig, at J ikke er den eneste, der ikke er den helt store bogorm, men har fået historisk interesse 

gennem videospil. Den øgede interesse kan også komme fra, at publikummet, modsat bøger, 

også tager del i eller påvirker udarbejdelsen af historien for spil (Chapman, 2016, s. 46). Hi-
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storiske videospil har altså en evne til at vække interesse og gå på kompromis med publikum-

met, idet det også er et underholdningsprodukt (Chapman, 2016, s. 46), hvilket kan være nogle 

af faktorerne for, hvorfor historiske videospil er blevet så udbredt. 

Kompromis af faktuel historie 

Som tidligere nævnt så lægger Chapman gennem sin bog ikke stor vægt på, at der er forskel på 

kvindelige og mandlige spillere. Tværtimod så sætter han dem inden for samme kategori - 

spillere.  

I USA er fordelingen af kvindelige og mandlige spillere mere ligelig, hvor at 40-48% af spil-

lerne har været kvindelige inden for de sidste 15 år (Jørgensen I. K., 2018). I Danmark er dette 

dog en anden sag. Danmarks Statistik har lavet en undersøgelse over hvor mange danskere, der 

spiller digitale spil på henholdsvis computer, tablet, smartphone, spillekonsol eller lignende ud 

fra køn og alder i 2020. I denne forbindelse har vi dog valgt at se nærmere på computer og 

konsol, da det er til disse to platforme, at spillene, vi har haft i fokus som Assassin’s Creed, 

Battlefield og lignende, primært udvikles til.   

Eksempelvis kan man se i figur 2, at 

der er en ulige fordelingen mellem 

kvinder og mænd, der spiller digitale 

spil i aldersgruppen 16-24 år og 25-

34 år i 2020. Her var der 47% af 

mændene i aldersgruppen 16-24 år, 

der brugte tid på at spille digitale spil 

på computer og 39% i aldersgruppen 

25-34 år. Her stod kvinderne i kon-

trast med sine 14% og 9%. 

Selvom man ud fra denne statistik kan se, at der er en mere ujævn fordeling, er det stadig vigtigt 

at have de kvindelige spillere i mente i forhold til den procentdel af kvinder, der spiller og 

stadig repræsentere dem i spillene. At det er blevet muligt at vælge en kvindelig avatar, er også 

noget, der med tiden er blevet mere normalt (Jørgensen I. K., 2018), men her kan man så argu-

mentere for, at dette er en måde at følge nutidens tendenser med at inkludere så mange spillere 

som muligt, når man udvikler et spil, så ingen føler sig ekskluderet. Men ved at forsøge at 

Figur 2 (Danmarks Statistik, 2021) 



Gruppenummer: V2124809675   
 

  Side 33 af 40 
 

repræsentere kvinder i så mange af spillene som muligt, går man nogle gange på kompromis 

med andre parametre.  

”When we approach the past, we frame it through the lenses of the present.” (Chapman, 2016, 

s. 13) Sådan argumenterer Chapman for at bruge fortiden i den nutidige kontekst, og derfor er 

det værd at antage, at det stigende antal af kvindelige avatarer også er et udtryk for den be-

vidsthed, vi i nutiden har omkring ligestillingen ved at repræsentere begge køn ligeligt. Det 

kan dog have historiske konsekvenser, at kvinderne medvirker på denne måde i historiske spil, 

og det var noget, interviewpersonerne havde en mening om. 

Til dette pointerer S, at der er brug for drastiske tiltag for at få kvinder med ind i spilverden, 

og det at kunne vælge en kvindelig avatar kunne være en del af de nødvendige tiltag. Hun 

argumenterer i forlængelse af dette, at det ville være med til at omfavne de kvindelige video-

spillere, så de får lov til at føle sig repræsenteret på samme måde som mænd og kunne identi-

ficere sig på en anden måde end med mandlige avatarer. Men samtidig synes hun dog ikke, at 

man skal gøre det til en kvinde bare for at gøre det, men at det skal give mening for historien 

og uden at ødelægge spillets plot. ”Det faktuelle er ikke lige gyldigt, bestemt ikke i historiske 

spil, men jeg synes, det er fint med repræsentation, og jeg synes, man i fremtiden skal udvide 

rammerne,” her udtaler S sig i forhold til førnævnte dilemma, men der er forskel på, hvad 

brugerne finder vigtigst i historiske videospil. En repræsentation for kvinderne eller det histo-

risk korrekte perspektiv? 

I denne diskussion har J dog sine bange anelser: ”… som en generel ting synes jeg ikke, at det 

er alt for godt, at vi ændrer i, hvordan historien bliver skildret, for hvis det bliver meget mere, 

end det allerede er, får de senere generationer et forkert indblik i, hvordan historien rent faktisk 

er. Det er en skræmmende retning, spilindustriens måde at skildre historie på, bevæger sig 

henad.” Med dette mener J den måde, hvorpå at spilindustrien sætter underholdningsværdien i 

videospillene over den faktuelle historie, som spillene, ud fra Js argumenter, har til ansvar at 

fortælle sandfærdigt, og dette er også en pointe, som Chapman er opmærksom på gennem sin 

bog: ”Of course historical games do sometimes present problematic representations, no doubt 

in part because they are entertainment products.” (Chapman, 2016, s. 47) At det er underhold-

ning, er også noget, som N mistænker, er grunden til indførslen af de kvindelige avatarer, og 

at det bliver sjovere fremfor nødvendigvis selv at kunne identificere sig med sin avatar, men 

både F og K udelukker ikke muligheden for, at det måske er blevet mere politisk, at man ind-

drager historie, når det skal være så politisk korrekt som muligt for at nå det bredere publikum 
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og undgå en kritik. Om man er politisk korrekt eller historisk korrekt, kan man uanset hvad 

ikke imødekomme alles ønsker. 

Da traileren til Battlefield V udkom mødte spilserien stor kritik for at være historisk ukorrekt 

og inddrage kvindelige avatarer i en verdenskrig, hvor de rent faktuelt ikke havde været til 

stede på den måde, som spillet skrev dem ind i historien. Sledgehammer Games gjorde det 

samme, da de i 2017 udgav en version af Call of Duty, hvor de gjorde det muligt for spillerne 

at vælge en kvindelig avatar af den årsag, at de kvindelige spillere så kunne identificere sig 

med sin avatar og give spillets spillere mulighed for at udnytte muligheden for selv at tage 

valget om, hvordan de ønskede at fremstille avataren gennem spillet – dette er dermed også en 

mulighed for spillerne, så de bedst muligt kan opnå en høj grad af IAT. Spillet tog også ud-

gangspunkt i 2. verdenskrig som Battlefield V, men forskellen lå i, at det kun var, hvis man 

spillede multiplayer, at den kvindelige avatar kunne vælges, hvor repræsentationen for de kvin-

delige spillere var vigtigere end det faktuelt korrekte, men spillede spilleren alene var historien 

faktuel korrekt (Groux, 2018). Spillet fandt dermed en måde at imødekomme begge sider af 

samme sag, uden at gå for meget på kompromis med historien.  

Som udgangspunkt er vores interviewpersoner også enige i, at de tager den avatar, der minder 

dem mest om dem selv, og den måde de ser dem selv på – for kvinderne er det derfor normalt 

en kvindelig avatar og for mændene en mandlig, men når det så kommer til spil som Battlefield 

V, hvor kvinder rent faktuelt ikke hørte til, kan man derfor, som J pointerer, godt blive undrende 

overfor den ændring, hvor at spilindustrien vægter det højere, at kvinder har mulighed for at 

vælge en repræsentation af dem selv fremfor at fortælle den faktuelt korrekte historie til bru-

gerne. På sin vis bliver spillerens selvbillede vigtigere end læringsformålet, men måske er det 

det, der skal til, for at ligestillingen tages seriøst i spilindustrien også.  

Rent statistisk er der et undertal af kvinder, der spiller i Danmark, men vores empiri viser at 

trods det, er det vigtigt for dem, at de føler sig repræsenteret på samme måde, som mænd gør, 

når de spiller, og derfor ses det faktuelle som sekundært for dem som ses i S’ forrige udtalelse. 

I forlængelse af dette præsenterer J dog den modsatte side af sagen: ”Jeg synes, at hvis man 

prøver at gøre det historisk korrekt, må man gå på kompromis med nutiden. Sådan noget med 

at det skal være lige, om man skal kunne vælge mellem en mandlig eller kvindelig karakter - at 

der skal være diversitet.” Ifølge J er det derfor vigtigt i forhold til konteksten, hvorvidt det er 

intentionen, at det skal være historisk korrekt eller ej. Såfremt det har til formål at være histo-

risk, har spillet også et ansvar for at vise den reelle historie, man har fundet frem til gennem 
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kilder, og så må nutidens problemer som ligestilling og repræsentation være mindre vigtigt, 

selvom han anerkender, at kvindelige avatarer indføres grundet de kvindelige spillere og deres 

manglende IAT til de mandlige avatarer i form af køn. For J er det dermed også en skræmmende 

udvikling, at faktuel historie bliver gjort politisk korrekt ved at repræsentere kvinder i sam-

menhænge og tidligere historie, der ikke er politisk korrekte, hvis man kigger ud fra nutidens 

øjne, som Chapman ser historie fra, men som trods det faktum var den faktuelle historie den-

gang, begivenhederne fandt sted.  

Hvis man skal se historie fra nutidens øjne, som Chapman argumenterer for, at man skal, er 

repræsentation gennem køn en vigtig problemstilling, men det kan også være grunden til, at 

han ikke skelner mellem kvinder og mænd, når han snakker om spillere for at inkludere alle 

spillere, men her kan man også argumentere for som J, at inklusionen af alle spillere giver et 

forvrænget syn af, hvad historie egentlig er, hvad det går ud på, og at det kan svare til at om-

skrive historie, medmindre spilindustrien ved start af spil lægger vægt på at fortælle spilleren 

om de fiktionelle aspekter i historiens plot. Flere af vores interviewpersoner peger på, at dette 

er en vigtig udvikling for, at alle spillere kan få muligheden for at få en forbindelse til sin avatar 

og opleve IAT, men til dette argumenteres der dog også for, at alt skal gøres med måde og uden 

at gå for meget på kompromis med den virkelige historie. Dette rejser dog problemstillingen 

om den fine balance mellem politisk korrekthed og historisk korrekthed.  

Refleksion  
Historiebaserede spil afbilleder fortiden og formidler dermed historien til brugerne på en vis 

måde, hvorpå brugeren deraf får en slags forståelse for det historiske, der bliver fortalt. Det 

postfænomenologiske perspektiv giver os et indblik i, hvordan spilproducenterne formår at 

formidle historien på, og hvordan brugeren forstår den fortalte historie og på denne måde også 

verden. Chapman, der understøtter meget af vores opgave, har derudover også flere pointer og 

teorier, der er postfænomenologiske. Dette indebærer eksemplet vedrørende forståelsen af hi-

storie, der er et produkt af, hvad vi tidligere har erfaret. Postfænomenologiske eksempler som 

dette har vi eksempelvis sat op mod interviewpersonernes svar, hvor vi så, at J på forhånd 

havde en vis historisk forståelse for et emne, der gik hen og påvirkede hans syn på historiebru-

gen i spillet. Vi oplevede også, hvordan videospillene kunne påvirke interviewpersonernes er-

faring af verden, hvor vi eksempelvis berørte temaet, om hvorvidt videospil baseret på historie 

kunne blive brugt som del af undervisning. Overordnet har postfænomenologien givet os en 
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bedre indsigt i, hvordan mennesker erfarer verdenen via videospillene, og hvordan denne erfa-

ring kan blive påvirket af tidligere erfaringer. Det har altså givet os en forståelse for relationen 

mellem videospillene og mennesket. 

Konklusion 
Vi har gennem vores opgave redegjort for, hvad et historisk spil er og den udvikling, som vi-

deospil har været igennem over tid. I forlængelse af dette har vi også set nærmere på, hvordan 

udviklingen af videospil har påvirket brugerne i forhold til, hvordan spil over tid i højere grad 

går op i, om spilleren kan leve sig ind i spillet og den virtuelle verden, der bliver portrætteret. 

Til dette har vi kigget på IAT – immersion, agency og transformation, da vores interviewper-

soner igennem interviewene lagde vægt, at det var vigtigt for flere af dem at kunne spejle sig 

deres avatar og opleve optimal indlevelse i spillets verden.  

Vi har igennem vores interviews fået flere pointer fra vores interviewpersoner, der har været 

relevant for både Chapman og IAT, men også pointer ingen af dem nødvendigvis har ytret sig 

om. Der har været temaer, som vi har haft intention at arbejde med såvel som nye. Vores inter-

viewpersoner har haft interesse i historie på forhånd af forskellige grader, hvoraf historie i spil 

derfor betød mere for nogle interviewpersoner end andre, hvor hovedsageligt underholdnings-

aspektet havde betydning. Der var forskellige holdninger til, hvor høj grad man kunne kom-

promittere den historiske korrekthed for at gøre spillet mere underholdende at spille, hvor 

Chapman også understøtter denne påstand, i og med underholdning og historisk korrekthed kan 

komme på bekostning af hinanden. På baggrund af dette, er der i historiebaserede spil delt 

forfatterskab, hvor historikeren og brugeren har indflydelse på spillet.  

Interviewet bragte også lys på, hvorvidt og hvorledes brugeren påvirkes af spillet. Vi kan kon-

kludere, at historiebaserede spil påvirker brugeren og omvendt. Publikummet oplever at blive 

påvirket på forskellige måder, hvor nogle for eksempel bliver mere historieinteresserede, eller 

følelsesmæssigt påvirkede end andre. Publikummet påvirker spilindustrien, da de har krav eller 

ønsker i forhold til, hvilken vej en spilserie skal gå. Dette kan være i forhold til mange elemen-

ter i spillet, men på det seneste har der været tendenser til diskussioner, vedrørende indføring 

af kvindelige avatarer i spil for at repræsentere kvinderne på bekostning af historisk korrekte 

elementer. Vi kan ikke konkludere, hvorvidt spilindustrien går den rette vej ved at implemen-

tere, hvad man kan kalde politisk korrekte tendenser i historiebaserede videospil, eller om man 

skal fokusere mere på at holde spillene så historisk korrekte som muligt, i og med vores egen 
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empiri også har delte meninger om dette. Både publikummet og de forskellige spilfirmaer fo-

retrækker forskellige retninger at gå, som vi også ser ud fra vores egne interviews, og det er 

derfor op til personlig debat. Flere spiludviklere søger at indføre kvindelige avatarer i flere 

videospil på bekostning af faktuel historie, så de kvindelige spillere har mulighed for at opnå 

højere grad af IAT - indlevelse. Dette giver kvinder større muligheder for at kunne identificere 

sig med sin avatar, da vi ser, at spillere ofte identificerer sig med avatarer af eget køn. Nogle 

spillere er dog mere skeptiske overfor denne udvikling, da det kan påvirke andre spillerens 

forståelse af den faktuelle historie, og dermed den måde vi opfatter verden på.  
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