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Abstract 

The terms of socialization have changed with the development of society. Today’s modernity 

acts as cause for change and technology is no exception. When society change, the context of 

our lives does as well, and today’s transformation seem to affect young people at a larger rate 

than it did for older generations. This report aims to investigate the didactic potential of video 

games by using an ethnographic perspective on how religious symbols and religious 

symbolism is portrayed and exposed in a digital format. By investigating the occurrences of 

these aspects in popular videogames with sales over 10 millions, and analyzing the findings 

through literature and scientific methodologies, the paper could conclude that the videogames 

God of War, Assassin’s Creed and Assassin’s Creed: Revelations held a didactic potential in 

the aspect of contributing to the students’ own self-chosen educational process. While acting 

as motivational means, videogames could result in a boost affecting the motivation within 

young students in the learning-process that further on is affirmed in an educational 

environment. By taking advantage of a process the student has already chosen of its own free 

will, the pedagogic behind the theory may then be able to affirm and reinforce the foundation 

on which certain knowledge stands. Earlier studies showed that the motivational aspect of 

video games in education has a strong connection to young students today and the self-chosen 

learning-process has an important role to play in the potential video games pose in further 

usage in an educational context. 
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1. Inledning 

Den moderna tidens horisont är präglad av en ´webifierad´ socialisation, ett begrepp vi lånar 

från Gert Biesta som hänger samman med de flertalet sätt vi inkorporeras in i specifika 

sociala, kulturella ordningar (Biesta 2011, 28). Allt fler ägnar sig åt ett digitalt medvetande 

där vi spenderar mer tid på sociala medier och plattformar sprungna ur en fortlöpande 

utveckling av högteknologiska produkter vari populärkulturen friare bär med sig ett 

kunskapsförmedlande i varierade former. Socialiseringens grunder har alltså med tiden 

förflyttats från skogens lekar till ett aktivt möte uppkopplad i spel framför tv’n eller datorn 

och dagens unga bär med sig dessa erfarenheter i ett konstant lärande enligt ett sociokulturellt 

perspektiv. God utbildning är trots allt ett komplext och mångfasetterat begrepp (Ibid, 34) 

och för att föra diskussionen om dess utveckling vidare har pedagogiken mycket att nyttja i 

att stödja eleverna att skapa sammanhang i den information de redan samlar på sig och bättre 

knyta an till elevens subjektiva värld (Alexandersson 1998, 53). En religionsdidaktik som 

utnyttjar den digitala utvecklingen har därför mycket att tjäna på med en position i vilken den 

finner stöd i nya hjälpmedel som talar elevernas språk. En didaktik som främjar Biestas tre 

stora koncept i synen på utbildning, ”kvalificering, socialisation och subjektifiering” (Biesta 

2011, 27). 

Denna rapport ämnar därför undersöka tv-spels förmåga i religiös kunskapsförmedling, 

porträttering och anlag för moralpåverkan på dess brukare för att analysera den potential och 

möjlighet i vilken en religionsdidaktik hade gagnats i ytterligare lärokällor. Tanken är att se 

moderna spel som källa till denna rapport och genom akademisk litteratur analysera 

framställningarna ur religionsvetenskapliga begrepp med fokus på hur de Abrahamitiska 

religionerna antingen framställs eller används som referens i skapandet av de spelvärldar 

unga idag upplever. Omvänt ämnas även ett försök att diskutera hur följare av religiösa 

traditioner ser på spels förmåga att förmedla nämnda kunskap och undersöka huruvida 

porträtteringen gör traditionerna rättvisa ur ett etiskt perspektiv för att nyttjandet av denna 

form i ungas utbildning med fokus på redan etablerad förkunskap. 

Genom arbetets gång ämnar rapporten försöka besvara två frågor rörande det valda ämnet. 

Detta för att rikta analysen på ett spår som ryms inom textens omfång med vetskapen om att 

detta ämne idag har stora steg kvar att ta och tanken är att öppna och bidra till fältet för vidare 

analys längre fram. Under dessa omständigheter är förhoppningen att denna rapports resultat 

skall kunna agera startpunkt för vidare undersökning med större omfång och underlätta 

framtida skrivelser inom den moderna pedagogiken, inte enbart inom religionsdidaktik utan 

även med ett bredare perspektiv där den grundläggande formen kan komma att tillämpas även 

på andra områden inom det didaktiska fältet. Allt eftersom texten löper hoppas vi alltså på att 

besvara frågan: 
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Vad för religiösa symboler eller religiös symbolik kan vi finna i moderna tv-spel? 

Och vad har dessa för effekt på en modern didaktik? 

 

2. Bakgrund 

Under 1900-talet utvecklades Sverige från ett lågutbildat agrarsamhälle till ett högutbildat 

industrisamhälle tack vare stora och konsekventa satsningar på många former av utbildning. 

Trots denna utveckling är det fortfarande mycket kvar att göra för att bli en ledande 

kunskapsnation. För att lyckas med en verklig pedagogisk utveckling behövs det avgörande 

inflytandet förskjutas över till de professionella lärarna, nog till att påverka både arbetssätt 

och organisation (Lärarförbundet 1998, Förord). Denna utveckling har grundat en 

fundamental inställning i skolans allt mer grundläggande ansvar för fortbildning. Ingelstam 

skriver att den klassiska uppgiften att förmedla basala kunskaper och ge den unga 

generationen någon form av fostran fortfarande finns kvar nu dock med ett ännu större fokus 

(Ingelstam 1998, 7). Genom Tibor Scitovsky menar han att den tid vi vill behålla barn i 

skolan inte är berättigad sett till vad som krävs för huvuddelen av arbetslivet. Istället torde 

skolan lära eleverna svåra saker som kan skänka glädje längre fram i livet (Ibid, 6). Dock kan 

det under denna tid tänkas att skolan ses som en relativt sluten och självbekräftande 

institution som utifrån upplevs svår att påverka och samtidigt erhålls det att skolan själv har 

en permanent känsla av otillräcklighet genom det ökade ansvaret (Ibid, 7). 

Hur bemöter vi då detta ställningstagande i ett försök att fortsätta utvecklingen mot en god 

utbildning? Då samhället förändras gör våra livssammanhang likaså och dagens omdanande 

tycks påverka ungdomar allt mer än för äldre generationer. Det har alltså förändrats till att bli 

en alltmer pluralistisk och komplex tillvaro (Alexandersson 1998, 55). Ungdomar idag har till 

synes blivit mer teknikdominerade, något som medier och ny informationsteknologi klart 

bidragit till (Ibid). En annan faktor återfinns i den djupt förändrade karaktären hos relationen 

mellan barn och vuxna där avsaknad av tid och möjlighet till umgänge har en inverkan på 

ungas identitetsskapande. Något som gör att detta identitetsskapande och denna socialisation 

sker i andra sammanhang (Ibid, 56). 

Frågan är då hur en god utbildning löper parallellt med detta fostringsansvar som alltmer 

förskjutits till skolan och hur kan detta synsätt underlätta en effektivisering av den didaktik 

lärarprofessionen nyttjar i sitt dagliga arbete? En allt mer teknikdominerad ungdom bereder 

väg för en bredare repertoar i vilken lärare kan bemöta sina elever. Överlag torde en 

effektivisering då gynna ett allt mer teknikorienterat lärande i frågan om att skapa mening för 

eleverna. En antydan må hända vara att utbildning idag gynnar av att tala elevernas språk, 

och genom detta skall vi analysera och diskutera detta ur ett religionsdidaktiskt perspektiv. 

Dagens moderna spelvärld är tämligen fyllt av både populärkulturella referenser och fakta. 
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Att undersöka dessa med ett etnografiskt tankesätt (Berglund 2011, 128) kan då leda till att vi 

ser hur inspiration likväl som påhittad fantasi återges i de flesta spelproduktioner. Hur 

eleverna sedan tar med sig denna information från tv-soffan eller datastolen är första steget i 

undersökningen av en potentiell effektivisering av det dagliga lärararbetet. 

3. Metod 

Då källmaterialet till denna rapport kommer i form av moderna spel kan det anses lämpligt att 

utnyttja en visuell etnografisk studie för att analysera hur rörliga bilder, fiktiva likväl som 

snarlikt reella, kan erbjuda en omedveten eller medveten kunskapsförmedling till eleverna 

utanför klassrummet. Vare sig detta kommer i form av påhittade scenarion med referenser 

eller inspiration tagen från de abrahamitiska religionernas tradition, texter eller berättelser, 

eller om det manifesteras i form av direkta efterliknelser med nämnda traditioner. För att följa 

Berglunds tankesätt gällande de etnografiska glasögonen så innebär detta ur ett 

religionsdidaktiskt perspektiv att rapporten försöker se företeelser som har med religion att 

göra i omgivningen, i detta fall hur de porträtteras både fiktivt, banalt likväl som reellt, 

efterliknande för att sedan reflektera över vilken betydelse detta har för undervisningen 

(Berglund 2011, 128). Etnografins reflexivitet möjliggör oss här även att analysera huruvida 

elevers förståelse för andra ger en bättre möjlighet att förstå sig själva (Ibid, 127). Att då 

applicera detta på spel skulle i förlängningen kunna förstås och appliceras på hur elevernas 

förståelse appliceras på valmöjligheter inom spelen och hur dessa manifesteras i förståelsen 

för den kunskap som spelet kan erbjuda. Reflexivt anses då även det omvända i en simultan 

process. Med andra ord, en ömsesidig process med stor betydelse för undervisningen sett ur 

ett didaktiskt perspektiv (Ibid). 

Då bilder i olika former får sin betydelse i sociala kontexter, de tolkas utifrån den 

förförståelse en själv innehar, så är det fortsatt lämpligt att nyttja ett visuellt etnografiskt 

perspektiv för att få en inblick i de sociala dimensionerna som ligger bakom tolkandet. Bilder 

är alltså en del av en bred sociokulturell kontext som måste förstås ur ett bredare förhållande 

än enbart i relation till läror, trosbekännelser och heliga skrifter (Fahlén 2014, 13). Då 

observerandet sker som en social praktik kan vi även knyta an till olika lärteorier för att se 

hur dessa relaterar till möjligheten att omedvetet eller medvetet ta lärdom av en skapelse, som 

inte nödvändigtvis varit ämnad till ett undervisande ändamål. Kort sagt har den etnografiska 

metoden alltså en möjlighet att ge oss ett forskningsbart material i vilket vi kan undersöka hur 

vi samspelar med vår omgivning och sociala, kulturella och materiella kontext (Fors & 

Bäckström 2015,57). 

Genom att lägga en religionsdidaktisk prägel på detta etnografiska perspektiv ur vilket vi 

undersöker vår frågeställning ämnas det ta en titt på moderna spel som under den senaste 

tiden bemötts av mycket positiv kritik. Urvalet av materialet kommer därför att ske baserat på 

försäljningssiffror och mottagning under den tid spelen var nysläppta. Anledningen till detta 
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är för att hitta några spel med vilka vi kan finna en god grund i vårt ställningstagande. Spel 

med höga försäljningssiffror torde, i vårt tankesätt, ge en bredare publik som potentiellt kan 

bemöta de frågor vi vill försöka besvara. Populära spel har dessutom en högre tendens till att 

ha höga användarantal och borde då anses mer än lämpliga för denna typen av undersökning. 

Kort sagt, ju fler som spelar spelet, desto fler exponeras för den potentiella religiösa 

symboliken som kan tydas ur spelet och vill vi då undersöka hur unga lär sig eller exponeras 

för en socialisation, eller lär sig om religiösa symboler och symbolik utanför skolan, så 

lämpas ett högt använt spel för detta urval.  

 

4. Teori 

Som tidigare nämnts ställs läraren inför en allt mer teknikdominerad generation än tidigare. 

Det kulturarv skolan funnit sig i har tidigare kunnat utgå från att den värdefulla kunskap det 

förflutna burit med sig och funnits samlat och systematiserat i skolans ämnen (Arfwedson & 

Arfwedson 1998, 41). Det var genom skolans undervisning och beprövade förhållningssätt 

som samhällets unga medborgare kom att uppnå denna kunskap, ett perspektiv som filosofen 

John Locke hade jämfört med en ”tom tavla” eller tabula rasa. Att eleven sågs som en tom 

duk som allt eftersom fylldes på med den nödvändiga informationen fram till slutbetyget 

(Ibid). Dessa föreställningar vände dock Dewey på genom att poängtera skolans mål mot att 

lämna det förflutna som huvudkälla till innehållet i skolan och istället fokusera det mot 

framtiden, mot formandet av människor med förnyande och skapande krafter (Ibid). Denna 

progressivistiska syn kom att förändra synen på skolan till att bli en institution för att fostra 

samhällsförbättrare. Kulturarvet blir alltså inte ett mål i sig längre utan ett kunskapsområde 

som även det måste utsättas för en kritisk analys (Ibid, 43). Nyckelorden för skolan går då 

från att vara anpassning och uniformitet till att bli förändring och individcentrering där 

skolans uppgift nu vänds mot att fostra aktiva, självständiga, tänkande individer som 

ömsesidigt med andra utbildar goda handlingsmönster (Ibid). För att idag hitta en effektiv 

undervisningsmetod bör det således formas kring det som i var tid anses vara viktig kunskap, 

Något som omformas i takt med samhällsförändringar (Ibid, 44). Med andra ord kan en 

lärares professionella kunnande aldrig bli likställt med behärskandet av vetenskapliga 

tekniker som garanterar resultat. Detta måste baseras på kunskaper om flertalet pedagogiska 

synsätt och utnyttja en förmåga att jämföra och bedöma metodernas olika förutsättningar, 

fördelar, begränsningar och risker (Ibid). 

Hur kunskap skapas finns det skilda teorier kring. Ur ett konstruktivistiskt perspektiv, 

normalt kopplat till Jean Piaget, betonas att förståelse skapas i mötet mellan ny information 

och individens erfarenheter och förkunskaper (Lundahl 2009, 151). Processen gör det 

individuella tänkandet och medvetenheten hos varje individ avgörande för skapandet av ny 

kunskap men även om inlärningen sker mentalt betonas här även miljöaspekterna och den 
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interaktion som sker mellan omgivningen och individen. Det rör sig här då om en aktiv och 

skapande växelverkan mellan den nya informationen och individens bearbetning av den 

(Ibid). Till skillnad från Piaget, där individen i första hand skapar kunskap genom mentala 

processer, så betonar ett sociokulturellt perspektiv deltagandet och samarbetet i sociala 

sammanhang som nyckelfaktor till detta skapande (Ibid, 158). Det finns ett samspel mellan 

det sociala sammanhanget och den som lär sig. Ett samspel som är både dynamiskt och 

föränderligt och gör att den sociala kontexten blir en integrerad del av allt som sker. Ur detta 

görs då lärandet oskiljaktigt från det sociala sammanhanget då lärande i första hand ses som 

socialt och äger rum mellan individer och med stöd av andra (Ibid). Efter detta träder de 

kognitiva krafterna in så att individen klarar av att hantera kunskapen av egen kraft (Ibid). 

I Sverige är det Olga Dysthe och Roger Säljö som är mest framträdande inom introducerandet 

av ett sociokulturellt perspektiv. Uttrycket social används av dessa inom perspektivet både 

för att beskriva social tillhörighet men också social interaktion där tillhörigheten betecknar 

det kulturella och historiska sammanhanget. Med andra ord ingår vi i olika sociala 

gemenskaper så som familjen, skolklassen, vänkretsen eller rockbandet och så vidare 

(Lundahl 2009, 113). Varje tillhörighet har etablerade koder som accepteras och förväntas 

och gör då att våra tankar, uppfattningar och värderingar påverkas av de kulturella grupper vi 

tillhör (Ibid). Ett tredje perspektiv som förslagsvis skall nämnas här är den så kallade 

interaktionistiska teorin, eller socialpsykologiskt perspektiv. Här syftas att interaktion mellan 

människor är allt som sker när människor umgås och samspelar. Människan betraktas som en 

språklig varelse och en fundamental idé är att människans medvetande formas genom socialt 

och språkligt umgänge (Ibid, 114). Till skillnad från det sociokulturella perspektivet hamnar 

fokus inom den interaktionistiska teorin istället på individers handlingar och de relationer 

som finns eller byggs upp i förhållande till olika miljöer (Ibid). I likhet med det 

sociokulturella handlar mellanmänsklig kommunikation om något gemensamt och ömsesidigt 

som sker i det sociala sammanhanget. Det rör sig alltså om samspelet mellan individen i sig 

och dennes sociala omvärld, dess tankar, känslor och sociala interaktionsprocesser (Ibid). 

Denna kommunikation är då ett gemensamt ansvar i vilket deltagarna kan förstå och sätta sig 

in i övrigas tankar, uppfattningar och värderingar (Ibid). 

Att bara basera utlärning på pedagogiska teorier är därför enbart hälften av det läraren 

behöver förhålla sig till. För den andra halvan krävs en grundläggande förståelse för de 

lärande och skillnaderna som återfinns hos dessa både fysiologiskt och psykologiskt. Jeremy 

Harmer klassar in elever efter ålder, inlärningsskillnader och motivation där han nyttjar tre 

karakteristiska åldrar som startpunkt (Harmer 2007, 81). Åldern på våra elever har en stor 

betydelse för de beslut vi tar gällande hur och vad vi lär ut då människor i olika åldrar har 

olika behov, kompetenser och kognitiva förmågor. Vi skulle då kunna anta att barn lär sig 

genom lek medan vi hos vuxna kan förvänta oss en större användbarhet i abstrakt tanke 

(Ibid). 
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Den tidigare forskningen inom rapportens ämne är relativt begränsad, vilket även varit en av 

orsakerna till försök att expandera fältet. Litteratur som berör tv-spels effekter är dock relativ 

till vad som eftersöks och majoriteten av forskningen har dedikerats till dess negativa 

aspekter och fokuserat på till exempel våld och beroende (Arias 2014, 49). Trots detta finns 

där några forskare som börjat undersöka spelens positiva potential inom exempelvis 

utbildning. Arias kopplar Nie, Rousch, Wheeler, Steinkuehler och Duncan till just tv-spel 

inom utbildningen men också Colzato, Leeuwen, van den Wildenberg och Hommel till den 

kognitiva flexibiliteten spel kan erbjuda (Ibid). Steinkuehler satte sig exempelvis in i en 

tvåårig etnografisk studie på ett stort onlinespel där hon noterade att den fulla spelguiden 

bestod av nästan 300 sidor, trots detta verkade majoriteten av spelarna kunna hantera spelet 

dugligt inom några timmar (Arias 2014, 49). Tv-spel uppvisar alltså en förmåga till intuitiv 

inlärning och forskare argumenterar för att detta kan komma från dess förmåga att uppvisa en 

ideal inlärningsmiljö med riktlinjer så som att uppvisa tydliga mål, varierande 

svårighetsgrader och konsekvent feedback (Ibid, 50). Från sina studier fann Arias att de 

generella fördelarna med tv-spel inom utbildningen manifesterades på en rad varierade sätt. 

Flertalet av studierna uppvisade kognitiva fördelar och uppvisade detta genom att spelare 

med den ringa åldern av 7 år kunde uppvisa en kvickare respons än icke-spelare under en 

uppmärksamhetsövning, andra studier uppvisade liknande resultat där tv-spelande ungdomar 

visade starkare kognitiv kontroll under en uppgiftsändrande paradigmaktivitet (Ibid, 51). Som 

tillägg till ökad uppmärksamhet så bidrar spel även med en potentiell inlärningsmiljö där 

forskare menar att om möjligheterna utnyttjas för att expandera stöttad inlärning även till att 

passa utanför klassrummets väggar så skulle det kunna motivera elevernas deltagande i 

inlärningsprocessen (Ibid, 52). 

 Liknande effekt fick forskarna Squire, DeVane och Durga 2008 när de använde spelet 

Civilization III under ett program utanför skolramarna. Spelet tillåter spelaren att ta 

kontrollen över en civilisation under varierade tidspunkter i historien och har här möjligheten 

att utforska relationerna mellan geografi och politik, ekonomi och historia eller politik och 

ekonomi. Spelet tillåter även att utforska civilisationers förhållande till religion eller till och 

med låta spelaren skapa sin egen religion för just sitt eget styre (Arias 2014, 52). Majoriteten 

av ungdomarna som deltog i denna undersökning var apatiska inför skolarbete och hade 

därav mediokra betyg, men efter att ha utforskat spelet med sina jämlikar hade eleverna 

förmågan att känna igen och definiera det akademiska språket som var förknippat med de 

antika kulturerna i spelet, som till exempel den militära enheten ”Hoplite” från antika 

Grekland (Ibid). Detta resulterade i att vissa elever till och med sökte aktivt efter mer 

information utanför skolan genom att se på dokumentärer eller läsa böcker om deras 

favoritkultur vilket nådde kulmen i att elever som tidigare rapporterat mediokra betyg nu 

förbättrade dessa, inte bara inom ämnet historia utan utspritt över flera ämnen (Ibid, 53). Det 

dessa studier gemensamt uppvisar är att tv-spel kan ha en positiv effekt på motivationen där 
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möjligheten att utforska aspekter av olika ämnen på ett interaktivt sätt kan bidra med ett 

tillägg utöver att enbart lyssna på föreläsningar eller se på PowerPoint-presentationer (Ibid). 

Även Mayer ger sig ut för att undersöka de positiva sidorna av tv-spel i relation till 

utbildning. Han menar att fördelen till utförande är att psykologin kan erbjuda utbildningen 

sätt att förbättra undervisningseffektiviteten och ser fördelen till teori i att utbildning kan 

driva på psykologin till att berika kognitiva teorier till inlärning för att förklara en bredare 

repertoar av inlärningssituationer och till att lägga till motivationsprocesser (Mayer 2019, 

545). 

 

5. Material 

Som tidigare nämnts har detta material genomgått en urvalsprocess där försäljningssiffror och 

popularitet setts som avgörande faktorer. För att inte gå allt för brett in på ett så pass stort och 

potentiellt område har vi dock valt att avgränsa oss till i huvudsak två spel. En positiv aspekt 

med dessa två som huvudmaterial är inte enbart deras potentiella religiösa symboler och 

symbolik utan även deras historio-kulturella noggrannhet som agerat stor inspirationskälla för 

utvecklarna där verkliga byggnader och kända personer implementerats i berättelserna. Det 

huvudmaterial vi kommer undersöka återfinns därför i både Assassin’s Creed och Assassin’s 

Creed: Revelations som utspelar sig i två olika historiska kontexter. En ytterligare anledning 

till detta val återfinns även i spelens utspelande på religiöst viktiga platser som genom historien 

hållt stor vikt åt flera av de Abrahamitiska religionerna så som Jerusalem och Konstantinopel. 

Assassin’s Creed-serien innefattar en mängd olika spel och anledningen till att valet landat på 

just dessa två är den potential i en varierad bild sett till de religiösa aktörer som agerar i 

samklang med det populärkulturella verket. Då Assassin’s Creed II utspelar sig i Florens, 

Venedig och Toscana Och Assassin’s Creed: Brotherhood till större delen utspelar sig i Rom 

under renässansen uppstår en begränsning i vilken vi mestadels möter ett kristet perspektiv.  

Som vi nämnt ämnar vi försöka avgränsa detta till en lämplig grad i syfte att få fram så precisa 

svar som möjligt, men att helt utelämna andra aspekter vore aningen missvisande. Därför 

används ett upplägg där vi kort introducerar ett annat populärt spel här för att undersöka andra 

potentiella inlärningsfaktorer eller innehåll vi som lärare eventuellt skulle kunna nyttja. Detta 

görs i syfte att påvisa spels mångfasetterade brukningsmöjligheter och även lägga upp en 

introduktion för fortsatta studier inom ämnet. God of War med en porträttering av fornnordisk 

mytologi, kommer kort att presenteras som en inledning till huvudmaterialet. Förhoppningen 

är att detta skall öppna upp en förförståelse för hur spel möjligtvis skulle kunna användas i 

undervisningen och vilka element från dessa man skulle kunna ha användning för innan 

undersökningen fortsätter med Assassin’s Creed och denna rapports avgränsade analys. 
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5.1 God of War 

Följandes våra kriterier på antal sålda kopior kommer God of War, exklusivt utvecklat för 

Sonys Playstation 4 av Santa Monica Studio. Strax över ett år har nu gått sen dess det 

släpptes och spelet har nu gått med i 10 miljonersklubben tillsammans med några få andra 

Playstation 4-exklusiva titlar. Sony släppte nyligen dess siffror och påvisar att försäljningen 

av spelet överskrider 10 miljoner kopior (Makuch, 2019).  

 

God of war tar med spelaren på en fader och sons resa genom den fornnordiska mytologin i 

ett försök att finna Jotunheim och deras fru och mors sista viloplats. Spelet tar vid en tid efter 

den ursprungliga trilogin som debuterade 2005 där spelaren tar rollen som karaktären Kratos, 

en spartansk krigare som luras av den grekiska krigsguden Ares till att döda sin fru och 

dotter. För att göra sig av med sina mardrömmar om händelsen försöker Kratos tjäna de andra 

olympiska gudarna men hamnar slutligen i en konfrontation även med dem på grund av deras 

intriger och efter att ha besegrat Olympus, mantlat rollen som den nya grekiska krigsguden 

och sett förstörelsen av antika Grekland hamnar Kratos i det forna Norge med en son vid 

namn Atreus. Spelaren börjar här med spelet genom att få se en nordisk ceremoni där Atreus 

nyligen bortgånga mor bränns enligt tradition. Kratos samlar hennes aska och resan för att 

upphålla löftet om att återbära hennes aska till den högsta toppen i Jotunheim börjar. Resan 

tar spelaren och karaktärerna genom flertalet av de riken omnämnda inom fornnordisk 

mytologi som till exempel Alfheim, Muspelheim och Hel med knytpunkten i Midgård. Detta 

är något som de nordiska gudarna inte uppskattar och under framstegen görs dessa gudar till 

fiender för karaktären. 

Spelaren får möta gudar som noggrant skiljs mellan Asar och Vaner porträtterade i olika 

former, dock är bara några enstaka frekvent återkommande. Bland dessa möter vi bland annat 

Balder son till Oden och Frigg, Frigg eller i detta fall tolkad som Freja från gudasläktet 

Vaner, Tors söner Mode och Magni, och kort även Tor själv. Balder målas här upp som en 

osårbar motståndare och med tiden förklaras berättelsen om hur Freja med sin magi gör sin 

son just oförmögen att komma till skada. En nackdel med detta är att Balder inte kan känna 

något överhuvudtaget vilket resulterar i ett förakt mot sin egen mor. Spelet i sig är under sin 

gång fyllt med små berättelser tagna ur den nordiska mytologin, om dess gudar, invånare och 

världsskapelse. Mycket av dessa får spelaren ta del av genom plakat med fornnordiska runor 

som lämnats av en långt svunnen population men även från korta personliga berättelser från 

Mimer, väktaren av vishetens källa. Vidare får spelaren även möta karakteristiska fiender och 

vänner från den fornnordiska mytologin så som troll, drauger, dvärgar och till och med 

Jörmungand, eller Midgårdsormen. Under resan får vi följa en förälders försök att knyta an 

till en son som inte vet om sin härkomst och ett föräldraskap där rätt och fel är ett flytande 



9 
 

tema i dialogen mellan far och son samtidigt som de fornnordiska berättelserna tar form ju 

längre in i spelet vi tar oss. 

5.2 Assassin’s Creed 

2007 markerade startskottet för en av den moderna spelvärldens mest uppskattade spelserier. 

Assassin’s Creed-serien noterades sedan 2014 ha sålt en sammanlagd mängd kopior på över 

73 miljoner spel (Eliasson, 2014). Utvecklat av Ubisoft Montreal till både Sonys Playstation, 

Microsofts Xbox och till PC har Assassin’s Creed fått ett mycket gott mottagande och blivit 

högt populär runt om i världen.  

 

Det allra första spelet i serien utspelar sig under tiden för det tredje korståget i området kring 

Jerusalem, Akko, Damaskus och Masyaf. Spelaren får axla rollen som karaktären Desmond 

Miles som av företaget Abstergo industries blir kidnappad och tvingad till att använda en 

maskin som kallas Animus. Denna översätter genetiska minnen från Desmonds förfäder till 

en simulerad verklighet och här får spelaren återuppleva de tidiga åren i assassinen Altaïr 

Ibn-La’Ahads liv. Förblindad av sin arrogans misslyckas Altaïr med att hämta “Edenäpplet”, 

en artifakt med oerhörda krafter, och resultatet blir att en av hans assassinbröder dör och en 

blir allvarligt skadad. Som straff tar hans mentor och överordnad Al Mualim ifrån Altaïr sin 

rang och beordrar honom att lönnmörda nio utvalda personer för att förtjäna sin ära än en 

gång. 

Spelet tar en med in i en påhittad historia av riktiga händelser och följer den 

månghundraåriga kampen mellan de Hashshashin-inspirerade lönnmördarna, som kämpar för 

fred med fri vilja, och tempelriddarorden, som åtrår fred genom kontroll. Enligt utvecklarna 

är miljöerna historiskt korrekta och spelet bygger platserna baserat på information från en rad 

olika historiker. De nio måltavlorna man i spelet blir beordrad att eliminera är också baserade 

på riktiga personer som med största sannolikhet gjorde samma sak i verkligheten som i spelet 

och försvann spårlöst eller dog kring år 1191, deras liv var dock inte nödvändigtvis avslutade 

av asssassiner. I Jerusalem, Akko, Damaskus och Masyaf får man möta en rad personer i 

miljöerna, klättra kända byggnader med arkitektur som noggrannt efterliknar dess verkliga 

motsvarigheter så som Al-Aqsa moskén, Klippdomen på tempelberget, Salomos tempel i 

Jerusalem, Maria av Jehoshafatkyrkan, Akko citadellet och Saint Johns gate i Akko och Souk 

al-Silaah, Umayyad Moskén och Bab Tuma i Damaskus, samt se en inblick i livet som det 

troddes kunna levas under tidsepoken i historien. Spelarens nio måltavlor kommer sedan i 

form av Tamir, en vapenhandlare som säljer vapen till båda sidor av konflikten, Garnier de 

Nablus, en framstående korstågsfarare som utförde alkemiska experiment på de sjuka, Talal, 

ledaren för en grupp slavdrivare, Abu’l Nuquod, en pompös handlare, William V. Marquess 
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av Montferrat som är lord över Akko under Kung Richard, Majd Addin som baseras på Baha 

ad-Din ibn Shaddad, Mäster Sibrand, Jubair al Hakim och Robert de Sablé. 

Förutom karaktärer som är baserade på personer som levde under de tredje korståget och som 

antingen försvann eller dog kring år 1191 så dyker spelaren in i värld återskapade med 

tolkningsvis hög precision. Arkitekturen i dåtidens Jerusalem är slående när man ofta känner 

igen kända monument inte bara här i det första spelet i serien utan även i uppföljarna med. 

Något som kan noteras för vår senare analys. Altaïr nämner i spelet att hans föräldrar var 

muslim och kristen men att han inte har mycket kärlek för någon av de religiösa traditionerna, 

brödraskapet som är baserat på Hashshashin som fanns i Syrien under denna tid kan då ge en 

koppling till antagandet om att vi har Islam och Kristendom att finna i denna första i 

spelserien, något som även kan tolkas vara porträtterat i konst, arkitektur, kläder, rustningar 

och berättelsen överlag. Rustningar och kläder återfinner vi främst i vakter så som Saracener, 

Teutoner, Hospitaler och tempelriddare. 

5.3 Assassin’s Creed: Revelations 

Assassin’s Creed II släpptes 2009 som den första i en trilogi. Spelaren fortsätter här sin resa 

som Desmond som allt mer och mer kommit att bli inblandad i kampen mellan Assassinerna 

och Tempelriddarna. För att vinna mark fortsätter han därför dyka in i Animus för att leta rätt 

på fler delar från Eden och stöter nu på en ny förfader efter att tidigare ha fått se minnen av 

Altaïr. Assassin’s Creed II utspelar sig under Renässansen och försätter spelaren i karaktären 

Ezio Auditore da Firenze, en rik adelsman som går med i brödraskapet för att söka hämnd 

mot de som ledde hans far och bröder till döden. Spelet tar plats i Florens, Forli och Rom och 

låter en, likt sin föregångare, möta kända, verkliga personer från denna tidsepok, även om de 

tillsatts fiktiva handlingar, så som de’Pazzi-familjen, Borgia-familjen, Caterina Sforza, 

Leonardo Da Vinci och Påven Alexander VI. Även den Romerska guden Minerva gör ett 

framträdande framåt slutet. Assassin’s Creed: Revelations, som är den sista utgåvan i trilogin, 

släpptes 2011 Till Microsofts Xbox, Sonys Playstation och PC och fortsätter likt sina 

föregångare en fiktiv historia baserad på reella händelser. Desmond fortsätter sin kamp för 

brödraskapet och dyker ner i Ezios minnen, Altaïr återkommer även han och spelet utspelar 

sig främst under Renässansen men under de stunder man kontrollerar Altaïr så gör man ett 

återbesök i Masyaf strax efter händelserna i Assassin’s Creed, under det tredje korståget. 

Huvudområdet är dock Konstantinopel under år 1511 där Ezio får reda på att ett vapen som 

kan avsluta assassin-templar-kriget för all framtid gömts under Masyaf och nycklarna till det 

förseglade valvet finns i Konstantinopel. Här får vi se det Ottomanska rikets uppkomst samt 

fortsatt möta kända personer i form av Manuel Palaiologos, arvinge till det nu förlorade 

Bysantinska riket, Prins Suleiman och hans farbror Prins Ahmet, Niccolo och Maffeo Polo, 

Ishak Pasha, Piri Reis, Selim I, Bayezid II, och Sofia Sartor som är baserad på porträtt av en 

ung venetiansk kvinna av Albrecht Durer samt ett kort framträdande av guden Jupiter. 
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Likt det första spelet återskapas kända byggnader även här. Spelaren kan uppleva arkitektur 

och byggnader i dåtidens Konstantinopel så som Hagia Sofia, Galatatornet, Fatih-Moskén, 

Konstantins forum och Topkapi-palatset. Både fiender och vänner är här klädda geografiskt 

troligt med turbaner, hårband, keffiyeh med agal, thawb, likaväl som vaktrustningar som vi 

ser i varierad form som till exempel, Almogavarer, Varingianer och Janitsjarer. 

Likt sina föregångare så ser vi även här en tid då ”dem av böckerna” levde sida vid sida och 

berättelsen sträcker sig över en rad olika verkliga händelser om än fiktivt uppstrukturerade. 

Frågan är då om dessa spel, med sin förankring i historiskt korrekt inspiration kan leda till en 

förkunskap hos elever ur ett etnografiskt perspektiv? Kan elever lära sig om religiösa 

traditioner från spel som en källa utanför klassrummet? 

6. Analys 

Inledningsvis kan vi påbörja vår analys med en liknande struktur som vi redan initierat i 

delen med material. Vi börjar därför undersöka spridningen av möjligheter och analyserar de 

element och delar vi nämnt från God of war innan vi ger oss in på huvudanalysen och 

Assassins Creed-spelen. Santa Monicas God of war följer som vi redan uppmärksammat inte 

helt denna rapports avgränsning då den porträtterar fornnordisk mytologi. Ur det 

religionsdidaktiska perspektivet kan det dock vara tämligen intressant att se hur de delar som 

faktiskt presenteras i spelet kommer att uppmärksammas naturligt i antingen religions- eller 

historiaundervisningen under just fornnordisk mytologi. 

Ponera följande, en klass sitter samlade för dagens lektion. På schemat står nordisk mytologi 

och dess gudar. Läraren påbörjar sin föreläsning om Tor, Oden och Midgårdsormen. Hur man 

förr trodde att världsträdet Yggdrasil var kopplingen mellan rikena och Midgård var hem för 

människan. Hur Oden och hans bröder dödar jätten Ymer och av hans kropp bildas Midgård. 

En elev räcker upp handen och säger att denne har hört detta förut. Hur kan detta vara möjligt 

om det tidigare inte tagits upp något från fornnordisk mytologi i skolan. Hemmet har inte 

heller några naturliga scenarion i vilka en diskussion om hur vi förr trodde att världen blev 

till. En trolig koppling till detta skulle då antagligen kunna vara att eleven hemma eller hos en 

kompis spelat God of War och lyssnat på de berättelserna som karaktärerna Kratos och 

Atreus kommer att få höra under resans gång. Spel har trots allt kommit att implementeras in 

i en konsumtionskultur där religion blivit en kulturell resurs och denna utveckling har en 

kännetecknande prägel för det senmoderna samhället där traditioner tillsätts som en kulturell 

resurs och fyller därmed olika syften även utanför sin ursprungliga kontext (Fahlén 2014, 29). 

Nackdelen med detta är att beroende på hur den religiösa symboliken framställs så kan denna 

anses stötande. Just fornnordisk mytologi kanske inte har allt för många utövare i dagens 

samhälle och genom detta kan man anta att sannolikheten för att porträtteringen skall väcka 

anstöt hos någon är väldigt liten. Dock skall vi lägga detta på minnet för längre fram i denna 

analys. 
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Att spelet i sig är fylld med referenser till den forna nordiska tron har vi redan klargjort men 

hur kan denna anses vara till nytta ur ett didaktiskt perspektiv? I det påhittade scenariot vi 

precis gick igenom skulle vi tydligt kunna se att spel med inspiration tagen från antingen 

verkliga händelser eller forna trosuppfattningar kan ha en positiv effekt under förutsättningen 

att innehållet berör de punkter som utbildningen tar upp under en normal studiegång. Att 

prata om Oden, Freja, Balder, Ragnarök, världsträdet Yggdrasil och vishetens källa vid dess 

rot, källans väktare Mimer, Troll och jättar har då potential att förstärka en förkunskap hos 

eleverna som de själva inte nödvändigtvis har uppfattat att de lärt sig ännu. Alexandersson 

talar om att vi är på väg mot ett nytt sätt att se på kunskap och lärande. Där forskning påvisar 

nya insikter om ungas och vuxnas lärande. Hur vi går mot en ökad medvetenhet i hur 

kunskap bildas, struktureras och utvecklas (Alexandersson 1998, 54). En fördel för 

utbildningen torde då anses vara att följa med i den moderna utvecklingen och dra nytta av de 

framsteg som omgivningen presenterar för oss lärare. Ungdomar är allt mer 

teknikdominerade i dag än tidigare generationer var. Skulle vi då som pedagoger dra nytta av 

detta finner vi ytterligare en dimension i vilken inlärning kan få fotfäste på ytterligare ett plan 

och effektivisera kunskapsbildningen till ting elever finner motivation i. Alexandersson 

menar att skolans innehåll inte längre har samma koppling till allmänna föreställningar om 

kunskap och kan resultera i att eleverna reflekterar över kunskapernas nyttoaspekt, något som 

vi kan bearbeta som att eleven söker identifikation med innehållet eller arbetssättet (Ibid, 57). 

Det som menas här är att en tro på att skolan behöver lära mer om hur ungdomar lär sig när 

de själva definierar innehållet och arbetssättet. Det finns något i ungdomarnas självvalda 

läroprocesser som gör att de utvecklas (Ibid). En aspekt kan vara att det sker ett socialt såväl 

som ett subjektivt lärande i dessa frivilliga och informella läroprocesser som sker i 

självorganiserade kollektiv där resultatet är beroende av var och ens prestationer (Ibid). Även 

om skolans läroprocesser förvisso sker i ett kollektivt sammanhang är dock detta mer 

individuellt orienterade något som då inte riktigt belyser samma förmåga som de självvalda 

läroprocesserna (Ibid). Kan det då finnas någon vikt i den potential God of War bidrar med i 

en självvald läroprocess? De fundamentala delarna ur den livsåskådning som delades av 

populationen i forna norden finns med på ett eller annat sätt och om eleven funnit intresse så 

kan även Squire, DeVane och Durga påvisa att de delar som saknas i spelet undersöks på eget 

val av eleven vid sidan om (Arias 2014, 52). Symbolik med att bränna de bortgångna och 

bära deras aska till en sista viloplats, hällristningar och runskrift är bara några av de delar 

som både uppvisas inom spelet men även kan initiera ett eget självsökande hos eleven för 

vidare kunskap. 

 Likt studien från 2008 involverandes Civilization III som vi tidigare berört. Alexanderssons 

tanke är att utbildningen bör söka skänka mening. Han påvisar detta genom att ställa sig 

frågan hur det kommer sig att ungdomar lär sig om det de själva finner intressanta. I denna 

självvalda läroprocess finner ungdomar kunskap genom internet, det handlar om kända 
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utövare av en sport ungdomen själv sysslar med, engelska fackuttyruck som berör sporten 

samtidigt som de lär sig behärska tekniker inom kategorin. Detta är inte enbart på grund av 

motivation (Alexandersson 1998, 58). Ungdomar skapar sin identitet tillsammans i en social 

kontext genom olika kulturer. Även Arfwedson och Arfwedson betonar motivationens 

funktion i detta och syftar till vad vi idag kalla ”motivationsproblematiken” (Arfwedson & 

Arfwedson 1998, 75). De talar om det romerska imperiets mest kända lärare, Quintilianus 

som förordade den individuellt avpassade, intresseväckande undervisningen som 

motivationsskapare (Ibid). Något som än idag visar sig i de medel vi använder. 

Individualisering, intresseväckande undervisning med omsorgen för det goda förhållandet 

mellan lärare och elev, en quintiliansk syn det vill säga (Ibid, 76). För att relatera detta till 

God of War kan vi överlag se i dagens samhälle ett högt populärt värde samt en aktiv 

socialiseringsgrad inte bara i onlinespel där spelarna aktivt spelar med eller mot varandra 

utan även ett brinnande intresse för spelkulturen i sig och ur detta se den sociala kontexten i 

att de sociala grupper ungdomar finner sig i byter erfarenheter med varandra från sina 

favoritspel. En social kontext återfinns alltså både innanför spelets ramar såväl som utanför i 

andra kontexter i form av språkligt utbyte av tankar och åsikter. För att skapa mening och 

motivation finner då eleverna denna självvalda läroprocess lära dom mer än vad 

klassrummets förmåga kan erbjuda. Att ur ett pedagogiskt perspektiv nyttja dessa faktorer 

torde då leda till en avsevärd effektivisering i elevernas läroprocess då de själva finner glädje 

och motivation i en modern process de själva redan har valt. 

För att fortsätta analysen med tidigare tankar i bakgrunden kan vi då implementera spelserien 

Assassin’s Creed. Som vi tidigare påvisat är båda spelen i det huvudmaterial vi här valt 

baserade på verkliga händelser insatta i en fiktiv berättelse. Personer och platser finner då ett 

högt historio-kulturellt värde i det material unga idag tar åt sig av ur ett populärkulturellt 

uttryck. Båda spelen vi här valt utspelar sig i miljöer som länge varit förknippade med de 

Abrahamitiska religionerna. Främst finner vi dock detta i det första spelet där Jerusalem, 

Akko och Damaskus utforskas under stora delar av spelet. Den religiösa symboliken här är i 

sig inte huvudpoängen i porträtteringen av spelen utan kan mer tolkas som en biprodukt och 

bakgrund för att ge berättelserna djup. Majoriteten av symboler och symbolik finner vi dock i 

hur de karaktärer spelaren inte kan kontrollera för och klär sig samt i arkitekturen 

byggnaderna är upprättade i samt närmiljön överlag. Som exempel nämndes tidigare att några 

av de kända platser man som spelare kan besöka i Assassins Creed var Al-Aqsa moskén, 

Klippdomen på tempelberget, Salomos tempel i Jerusalem, Maria av Jehoshafatkyrkan, Akko 

citadellet och Saint Johns gate i Akko och Souk al-Silaah, Umayyad Moskén och Bab Tuma i 

Damaskus. Alla dessa är skapade efter vad historiker trott de kunnat se ut under tiden för det 

tredje korståget. Närmiljön är fylld med objekt så som kors på kyrktak, halvmånar på flaggor 

och vakternas rustningar eller särkar. Hospitalier, tempelriddare och teutoner som alla har det 

karakteristiska korset på bröstet, en symbol för korsriddarna under korstågen samt kung 
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Richards typiska lejon på de lite svårare vakterna eller specialenheterna. Assassins Creed: 

Revelations går ifrån Altaïr och sätter in den italienske Ezio i Konstanstinopel. Även här ser 

vi mängder med symboler för både Islam och kristendomen både direkta och indirekta i form 

av tolkning av vakttyper. Janitsjarer var karakteristiska elitsoldater under denna tid och 

klädda därefter. Vi möter Prins Suleiman som enligt historian kom att bli den tionde sultanen 

över det Ottomanska riket från 1520 fram till sin död. 

Assassins Creed-serien bjuder här på både historio-kulturell nogrannhet i en fiktiv berättelse 

samt mängder av element att analysera. Dock skall vi i denna rapport försöka fokusera på vad 

detta spel skulle kunna tänkas ha för påverkan vid ett eventuellt implementerande i 

utbildningssektorn med tidigare text i bakgrunden till våra tankar. 

Vi har redan etablerat att spelserien i sig är fylld med religiös symbolik och religiösa 

symboler allt ifrån obetydliga omgivningsdetaljer så som flaggor och arkitektur till mer 

betydande meningar i form av framstående personer som historiker menar har funnits. Hur 

sätts då detta in i ett etnografiskt perspektiv sett från en religionsdidaktisk position? Förutsatt 

att vi nyttjar vår analys av God of War så innebär detta att spel i sig skapar en mening för 

ungdomar i sina självvalda läroprocesser (Alexandersson 1998, 57). Den står även för en typ 

av socialisation (Biesta 2011, 27) vi tidigare presenterat och ur detta kan vi likväl som med 

det introducerande materialet i vår undersökning se en antydan på att det moderna samhället 

idag främjar ett allt mer teknikdominerat lärande. Assassin’s Creed är heller inget undantag 

från detta, utan elever kan även här finna kunskap både medvetet och omedvetet genom sin 

fritidssyssla. Skillnaden vi bör uppmärksamma här är dock att olikt God of war tar Assassin’s 

Creed inspiration från traditioner som än idag är högt aktiva. Ur ett didaktiskt perspektiv 

skulle detta kunna ses på gott och ont. Då det än idag är högt aktiva kan det på den goda 

sidan ses vara högt aktuellt att implementera ytterligare en resurs i utbildningen sett till 

Alexanderssons och Arfwedson och Arfwedsons tankar om att skapa motivation och mening 

(Alexandersson 1998, 58 & Arfwedson & Arfwedson 1998, 75). Å den negativa sidan kan vi 

även se en risk i att porträtteringen väcker anstöt hos utövare av de aktuella traditionerna i 

fråga. Även om spelet i huvudsak porträtterar Jerusalem under tredje korståget så ser vi inte 

speciellt mycket av den judiska traditionen. Frågan kan vara svår att svara på då det kan 

finnas många element och faktorer bakom beslutet under utvecklingen att fokusera mer på 

Islam och Kristendomen i ett så högt spritt område sett till religiösa traditioner. Kanske kan 

det ha varit för att undvika allt för mycket detaljer runt omkring som riskerar att skapa en 

rörig situation och däri varit ett rent praktiskt beslut. Det kan även ha varit ett aktivt val att 

fokusera på just det tredje korståget med fokus på Saracener och korsfarare. Onekligen så 

sprudlar spelet trots detta av symboler och symbolik även om fokus valts att läggas just som 

det lagts. 



15 
 

Possamai ser detta bruk på populärkultur som ett medium för autobeslutsamhet av sociala 

aktörer och ser populärkulturen som en plattform för att skapa vår egen biografi (Possamai 

2009, 26). Religion och populärkultur samexisterar och kan därför inte enkelt ses ha en 

relation av orsak och verkan. (Ibid). Är då detta ett tecken på att spel agerar i växelverkan 

med religion? Det vi kan anta är att religion vid ett tillfälle skapat en historisk händelse eller 

berättelse som i detta fall satt prägel till vad den teknikdominerade generationen unga idag 

lever sig in igenom populärkulturen. I Assassin’s Creed ser vi detta ur perspektivet av en 

fiktiv berättelse baserade på verkliga personer. Akko, Damaskus men framförallt Jerusalem 

har länge setts som högt religiösa omgivningar där varenda sten i ett byggnadsverk satt en 

prägel på dess egen existens. En ren tolkning, som förvisso kan omtolkas otaliga gånger kan 

finnas i det att bara omgivningen i sig står för en religiös symbolik. Ett interaktivt 

populärkulturellt verk har genom detta då en förmåga och en potential att förmedla kunskap 

på ett plan som skapar underlag nog att berättiga den som resurs i en fortsatt utvecklande 

klassrumsmiljö. 

Frågan vi härnäst bör ställa oss är då inte huruvida tv-spel kan ha en pedagogisk potential 

utan snarare hur elever bemöter en sådan inlärningsmetod. Biesta menar genom Immanuel 

Kant att den moderna utbildningens utveckling har fått begreppet subjektivitet som en viktig 

referenspunkt. Kants begrepp som autonomi, rationalitet och kritiskt tänkande är samtliga 

kännetecken på en utbildning som ämnar investera i mänsklig subjektivitet (Biesta 2011, 81). 

Samtidigt menar Biesta genom Arendt att handlande är förenat med förståelsen för hur 

människor blir till och fortsätter att bli till och har att göra med hur vi hanterar komplexa 

sammanhang i en värld befolkad av andra som inte är som oss själva (Ibid, 89). Friheten och 

subjektiviteten återfinns alltså inte utanför pluralitetens väv, dessa finns inom den. 

Subjektifiering är därigenom en vinst och förlustprocess i vilken vi inte vinner frihet och 

subjektivitet om vi inte är beredda att förlora en del av det vi för in i världen då det enligt 

Arendt endast är när vi tar del av pluralitetens väv som vi kan bli till och bryta in i världen 

(Ibid). En pedagogik ur denna syn torde alltså främja ungdomars egna identitetsskapande och 

stödja deras inbrytande i världen genom att bidra till deras egna självvalda läroprocesser på 

ett sätt som underlättar deras motivations och intresseuppbyggnad. 

Tv-spel som kunskapsförmedlare och självvald läroprocess utanför klassrummet kan därför 

ur ett etnografiskt perspektiv ses på en rad olika sätt. Det vi finner från både God of War och 

Assassin’s Creed-serien är att kunskapsbärande element som även förekommer på ett eller 

annat sätt inom utbildningen. Vare sig det är kända personer, kända berättelser ur de religiösa 

texterna eller kända platser så är det mycket möjligt att just denna kunskap kan komma att 

framhävas hos våra elever som förstärkta punkter i utbildningen då dessa bekräftas på två 

håll. Först i elevens självvalda läroprocess, sedan inom utbildningen. För att förstå detta så 

kan vi se till Kanats undersökning och tyda hans tankar om vad för typ av spel som kan anses 

lämplig för användning antingen inom eller som komplement för undervisningen. I detta 
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framhävs två aspekter, framtagna av Marc Prensky och hans teorier om Digital game-based 

learning, den engagerande och den undervisande. Båda dessa måste vara högt närvarande för 

att ett spel skall anses lämplig och effektiv vid implementering (Kanat 2015, 21). Varför detta 

skulle fungera menar Kanat genom Prensky är baserat på tre olika argument och förklarar att 

dessa är engagerande, interaktiva och kombinerar man dessa två skapar man ett engagemang 

för den interaktiva läroprocessen (Ibid, 20). 

Allt detta löper då i linje med det vi analyserat, då en självvald läroprocess sällan väljs i 

ointresse. Elever väljer en läroprocess då ett eget intresse finns där och bidrar då till de tankar 

vi genomgående tagit upp. Assassin’s Creed Och God of War skulle därför kunna 

argumenteras för att ha en form av engagerande och undervisande aspekt om än tolkningsbar. 

 

7. Diskussion 

Genom denna rapport har vi undersökt inlärningsteorier och läroprocesser samt gjort ett 

försök i att etnografiskt analysera religiösa symboler och dess symbolik i tre högt populära 

och moderna tv-spel. Det kan argumenteras för att tre spel kan vara ett sammanträffande, 

framförallt då dessa aktivt valts ut efter diverse kriterier. Onekligen ser vi att spel i allmänhet 

kan ha en motiverande och engagerande aspekt tack vare dess interaktiva karaktär. Ungdomar 

väljer trots allt att spela mer idag än vad tidigare generationer gjort och ett allt mer 

teknikdominerat samhälle främjar en sådan utveckling.  

För att en kombination av tv-spel och undervisning skall fungera bör ett flertal aspekter 

bemötas, några av vilka Kanat påvisar genom Presky (Kanat 2015, 209). Samtidigt bör dessa 

aspekter bidra med ett innehåll lämpat både som motivationsskapande och meningsskapande 

enligt Alexandersson, Arfwedson & Arfwedson, Arias och Mayer (Alexandersson 1998, 58, 

Arfwedson & Arfwedson 1998, 75, Arias 2014, 53, Mayer 2019, 545). Assassin’s Creed-

serien med dess fiktiva berättelse baserad på verkliga händelser kan tänkas uppfylla dessa 

krav ur synen att de verkliga händelserna, platserna och personerna så som det tredje 

korståget, renässansen, Al-Aqsa moskén och Klippdomen på tempelberget i Jerusalem, 

Robert de Sablé, William V. Marquess av Montferrat och Jubair al Hakim erbjuder Historio-

kulturell kunskap väl lämpad för såväl historiaundervisning men även religionsundervisning.  

Likaså finner vi i Assassin’s Creed: Revelations i Konstantinopel erbjuder 

undervisningsmöjligheter genom det Ottomanska rikets prins Suleiman och Polo-familjen 

medans man får utforska Hagia Sofia, Galatatornet och Fatih-moskén. Även God of War har 

vi sett falla inom denna kategori, men i denna rapport har vi aktivt valt att klassa denna som 

ett sidospår då den fornnordiska mytologin faller utanför ramarna för det rapporten i 

huvudsak ämnat beröra. Dock kan vi se att spelet bär med sig undervisande möjligheter i 
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form av den forna nordiska folktron och är utvecklat för att berätta dess historia på ett nytt, 

modernt sätt som tilltalar miljontals av användare. 

För att avsluta kan vi nu ställa oss den ursprungliga frågan vi började rapporten med igen och 

försöka besvara denna utefter bästa förmåga: Vad för religiösa symboler eller religiös 

symbolik kan vi finna i moderna tv-spel och vad har dessa för effekt på en modern didaktik? 

Från det material vi här har använt kan vi både se att religiösa symboler och dess symbolik är 

väl framhävda, både direkt och indirekt genom direkta synliga bevis samt underförståelse 

efter en lite mer detaljerad analys av spelets grundkomponenter. Främst har vi funnit 

symboler och symbolik förknippat med Islam och Kristendom men även, genom det sidospår 

vi introducerade med, fornnordisk mytologi. Vi finner därmed att denna symbolik inte enbart 

är avspärrad till världsreligioner eller högt aktiva traditioner utan även inom folktro och forna 

livsåskådningar. Spel är interaktiva skapelser som har potential att bidra med en varieté av 

information till ungas och vuxnas mentala processer. Nästa fråga vore då hur dessa bäst 

implementeras in i en aktiv grad som resurs i en pedagogisk praktik inte enbart inom 

religionsdidaktiken utan även i andra ämnen. Skulle detta kunna öppna upp för nya 

ämnesöverskridande möjligheter och öka det allmänna intresset för utbildning än mer? Under 

denna rapports omfång är det tyvärr ej möjligt att besvara dessa men förhoppningen är att vi 

nu har öppnat upp fältet för mer undersökning i större skala längre fram för att se till den 

potential en modern teknikdominerad värld kan ha att erbjuda skolundervisningen i dess nya 

miljö. 
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