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Sammandrag 

 

Statistiska undersökningar visar på att det är vanligt förekommande att barn och 

ungdomar i hög grad spelar datorspel på sin fritid. Därför fokuserar studien på att under-

söka kommersiella historiska datorspels historiebruk och om de kan användas i historie-

undervisningen på högstadiet. Historiebruken som datorspelen analyseras utifrån är 

bland annat vetenskapliga, moraliska och kommersiella. Resultatet visar på att 

kommersiella historiska datorspel kan användas som ett komplement till historie-

undervisningen då det kan skapa ett intresse och motivation hos eleverna för vidare 

studier, utifrån teorierna om de olika inlärningsstilarna samt om inre och yttre 

motivation. Ytterligare ett resultat som framkommit är de som spelar dessa datorspel 

måste förhålla sig kritiska till datorspelens historiebruk då de främst är framställda i ett 

kommersiellt syfte.   

 

Nyckelord: kommersiella historiska datorspel, historiebruk, historieundervisning, 

inlärningsstilar, motivation, högstadiet.
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1. Inledning 

 

Medier som till exempel litteratur och filmer har länge varit i diskussion om huruvida 

dessa medier påverkar och använder sig av historia, både positivt och negativt. Men 

idag finns det ytterligare en medieform som bör tas på allvar och som tar allt större 

plats. Den ”nya” medieformen är datorspel.1 Medierådet genomförde en undersökning 

år 2006 där man undersökte barn och ungas (9-16 år) mediesituation i Sverige. Man 

kom bland annat fram till att TV fortfarande är den populäraste medieformen bland barn 

och unga. Barn och unga lägger inte ner lika mycket tid på att spela datorspel som att 

titta på TV, men över 50 % av barn och unga spelar datorspel minst en gång i veckan.2 

Datorspelen är här för att stanna. Det finns nämligen inget i dagsläget som pekar på att 

datorspelen är på väg att försvinna ut. Tendensen är snarare tvärtom, datorer och dator-

spel blir alltmer avancerade, har bättre ljud och grafik vilket leder till en förbättrad spel-

känsla jämfört med tidigare datorspel. Spela det klassiska och banbrytande datorspelet 

Wolfenstein 3-D och spela sedan till exempel Medal Of Honor - Pacific Assualt. 

Grunduppbyggnaden av spelen är den samma, men det är något som skiljer sig. 

Realismen i Medal Of Honor - Pacific Assualt, jämfört med Wolfenstein 3-D, är så 

mycket bättre, mycket tack vare bättre hård- och mjukvara hos dagens datorer. Dator-

spel är ingen ny företeelse bland barn och unga, men spelandet har ökat den senaste 

tiden mycket tack vare att allt fler har tillgång till en dator hemma. 

 

Datorspel i allmänhet har en del gemensamt med filmer, men med en viktig skillnad. 

Filmer har en förutbestämd handling där man som tittare tar del av handlingen passivt. 

Datorspel har ofta också en handling, men skillnad är här att du som spelare kan 

påverka handlingen och hur den ska fortgå och sluta.3 Därutöver är det en medieform 

som barn och unga använder sig av i stor utsträckning och kommer att fortsätta att göra. 

Därför är behovet av en allmän forskning kring datorspel nödvändigt. Det finns idag en 

forskning kring datorspel, men den här forskningen är ofta allmänt inriktad på hur 

datorspel påverkar spelaren med till exempel våldsskildringar i datorspelen.4 En del ny 

forskning har uppkommit som ser mer möjligheterna med datorspel i exempelvis 

                                                 
1 Med datorspel syftas på spel som spelas på en PC eller MAC. TV-spel räknas ej in här. 
2 Medierådet, Unga & Medier 2006, 
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Ungar_&_Medier_2006.pdf, 2007-05-02 
3 Christofferson Jan, Monstermassakern (Stockholm: Regeringskansliet, 1999) s. 7. 
4 För en forskningsöversikt över det här se t ex Linderoth 2004 & von Feilitzen 2001 
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pedagogiska syften. Men forskning kring datorspel och deras bruk av historia samt hur 

det påverkar oss finns nästan inget skrivet om. Däremot finns det mycket skrivet om hur 

litteratur och filmer använder sig av historia i olika syften, men runt datorspel är det en 

begränsad tillgång. Här finns en lucka att fylla inom forskningen, eftersom under-

sökningar visar att spelandet bland barn och unga är stort. Historiska datorspel är inte de 

mest populära datorspelen bland barn och unga, men de spelas och det släpps många 

historiska datorspel (främst om andra världskriget) idag och efterfrågan på datorspel lär 

inte minska inom den närmste tiden. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka några kommersiella historiska datorspel 

för att se hur de använder sig av historien, utifrån begreppet historiebruk. Mitt fokus är 

även att undersöka huruvida kommersiella historiska datorspel kan användas i historie-

undervisningen på högstadiet. Frågeställningarna jag jobbar utifrån är följande: 

 

- Vilket/vilka historiebruk använder sig historiska datorspel av? 

- På vilka/vilket sätt kan man använda sig av historiska datorspel i historie-

undervisningen? 
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2. Metod  
 

2.1 Urval och avgränsning av datorspelen 

 

Det vore en omöjlighet att undersöka alla kommersiella historiska datorspel som har 

släppts i världen. Bara genom att ta en titt på hemsidan http://www.wargames.com får 

man en inblick i hur många historiska datorspel det finns och då är inte ens alla listade 

där. Utifrån den stora mängd datorspel som finns behövde jag göra ett urval. De kriterier 

jag utgått ifrån när jag valde mina datorspel är följande: 

  

Kommersiella. Endast kommersiella datorspel har använts, det vill säga datorspel som 

har ett vinstsyfte. Vidare får dessa spel inte vara av den pedagogiska spelkategorin, där 

de officiellt har deklarerat att de är utvecklade som ett pedagogiskt dataspel.  

 

PC-spel. Det finns många olika plattformar man kan spela datorspel på, till exempel 

Nintendo, Playstation och PC. Jag kommer endast att utgå från PC-datorspel. 

 

First Person Shooter-spel.5 Datorspel kan delas in i olika huvudgenrer av spel: action, 

strategi, äventyrsspel, rollspel, sportsspel samt simulatorer. Dessa olika typer av spel 

kan man sedan dela in i olika undergenrer. En utav dessa undergenrer är First Person 

Shooter som är en utav de vanligaste spelformerna bland datorspel. Dessutom är det den 

spelgenren som innehåller mest våldsskildringar och är mest omdebatterad, vilket inte 

kommer problematiseras här.6 Det som kännetecknar ett spel ur First Person Shooter 

genren är att man tar del av spelet ur ett första person-perspektiv. Det här innebär att det 

man ser på skärmen är spelarens händer och eventuellt ett vapen i händerna. En jäm-

förelse kan vara en subjektiv kameravinkel i en film, det man ser på filmen är det 

kameran visar om kameran skulle vara ens ögon.7 Resterande som visas på skärmen är 

den övriga miljön som man befinner sig i för tillfället i spelet, till exempel byggnader 

och andra personer.  

 

                                                 
5 En annan vanlig benämning på dessa spel är Shoot’em up. 
6 Christofferson 1999, s. 14. 
7 Christofferson 1999, s. 14. 
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Relesedatum på 2000-talet. Samtliga spel ska vara släppta på 2000-talet för att 

grafiken och spelkänsla ungefär ska vara den samma. Rent tekniskt sett ska skillnaderna 

mellan datorspelen vara så små som möjligt. 

 

1900-tals historia. De olika spelen ska behandla olika historiska epoker, men eftersom 

det finns datorspel om alla historiska epoker så är det nästan omöjligt att välja ett spel 

från varje historisk epok. Istället valde jag att utgå från att spelen skulle handla om 

någon historisk händelse eller skeende under 1900-talet.  

 

Tid och pengar. Två andra aspekter som spelar in när man väljer sitt material är tid och 

pengar, främst utifrån mina förutsättningar. Ett datorspel kostar pengar ett par hundra 

kronor och som fattig student har man inte råd med hur många datorspel som helst. Så 

en begränsning har varit att jag inte haft råd att använda mig av fler datorspel än vad jag 

gjort. Utöver att ett dataspel kostar pengar så tar det tid att spela sig igenom det. Även 

om jag anser mig vara en ganska duktig datorspelare så tar det ändå tid att spela sig 

igenom ett dataspel. Jag har varit tvungen att spela mig igenom alla spelen för att kunna 

analysera dem. Tyvärr så har vi begränsat med tid till uppsatsen och därför har jag inte 

haft tid att spela fler datorspel än vad jag gjort. 

 

Datorspelen som valts utifrån ovanstående kriterier är JFK Reloaded, Medal Of Honor - 

Pacific Assualt, Brothers In Arms - Road To Hill 30, Return To Castle Wolfenstein, 

Conflict Vietnam och Under Siege. First Person Shooter-spel finns inte om alla 

historiska händelser under 1900-talet, utan de allra flesta historiska First Person 

Shooter-spelen har andra världskriget som tema. Därför valde jag tre stycken datorspel 

om andra världskriget, men där det ena utspelar sig i Europa och det andra i Stilla havet.  

 

2.1.1 Datainsamlingsmetod av datorspelen 

 

Varje datorspel som valts ut för undersökningen har spelats igenom från början till slut. 

Det är alltså jag, och ingen annan, som har spelat igenom datorspelen. Några av dator-

spelen har jag spelat tidigare, men jag har ändå spelat om dem nu för att friska upp 

minnet. 
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Inget observationsschema användes under spelandet, därför ett observationsschema 

tenderar till att förenkla och göra observationen till en kvantitativ analys. Nackdelen 

med en kvantitativ analys är att den beskriver det som inträffar, men inte alltid förklarar 

varför det händer.8 Genom att utgå från en kvalitativ ansats får man som forskare en mer 

öppen inställning till det man undersöker och man blir inte så låst till ett observations-

schema, där man i förväg har ställt upp vad man ska undersöka. Istället kan man med 

den kvalitativa ansatsen få en större helhetskänsla av det man undersöker, än vad man 

får med ett i förväg uppgjort observationsschema.9 Det som är det intressanta i den här 

uppsatsen är de motiv som finns bakom datorspelen och inte egentligen vad som händer 

i själva datorspelet. Därför har jag inte ställt upp något i förväg, gjort observations-

schema, utan har spelat spelen utan att skriva ner hur ofta till exempel civila eller tyska 

soldater dör. Naturligtvis är det intressant vad som händer i respektive datorspel, men 

jag har försökt få en helhetskänsla när jag spelat varje datorspel. Som komplement till 

spelandet av datorspelen har respektive datorspels officiella hemsida varit en stor källa 

för datansamlingen. På den officiella hemsidan hittar man information om själva data-

spelet och vad deras syfte med dataspelet är för något. Studien grundas även på en 

litteraturtudie gällande historiebruk för klargöra datorspelens syfte med, samt 

användningen, av historien. Till stor del bygger studien även på datorspelens officiella 

hemidor som fungerar som ett förtydligande av upphovsmännens syfte med dator-

spelen.  

 

2.2 Intervju 

 

Två olika intervjutillfällen gjordes vi två olika tillfällen. Båda var i form av personliga 

intervjuer och vid det första tillfället var det med sex högstadieelever och vid det andra 

tillfället intervjuades två högstadieelever. Alla de åtta högstadieeleverna gick i årskurs 

nio. Syftet med att intervjuerna var att få djupgående insikter i högstadieelevers syn på 

kommersiella historiska datorspel och hur man kan använda sig av dessa i historie-

undervisningen. Fördelen med intervjuer är att man få mer djupgående kunskaper, än till 

exempel vad en enkätundersökning ger. När man som forskare vill ha reda på hur man 

erfar och känner för frågor är det en fördel att använda sig av intervjuer. Detta därför att 

                                                 
8 Denscombe Martyn, Forskningshandboken (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 173-174. 
9 Denscombe 2000, s. 178 



 13 

i intervjuer är det lättare att utveckla sina svar och funderingar kring ämnet.10 Framför 

allt när man ska intervjua unga elever så kan dessa ha svårt att utveckla sina tankar och 

idéer. Då är det bra att utgå från ostrukturerade intervjuer så eleverna har möjlighet att 

utveckla sina svar. Vid båda tillfällen spelades vissa av intervjuerna in på band. Två av 

intervjuerna fick skrivas ner, eftersom intervjupersonerna inte ville bli inspelade på 

band. 

 

Vid den första intervjusessionen valdes tre killar och tre tjejer slumpmässigt från en 

högstadieklass för att bli intervjuade. Innan eleverna blev intervjuade fick de spela data-

spelet JFK Reloaded för att få kunskap om just det här dataspelet. Syftet med 

intervjuerna med dessa elever var att de skulle få svara på hur de kände för dataspelet 

och rent allmänt om att använda sig av datorspel i historieundervisningen. 

 

Vid den andra intervjusessionen intervjuades två killar. Båda killarna kände jag sedan 

tidigare och valdes för sin datorspelsvana. Även här intervjuades personerna i syftet hur 

de kände för datorspel i allmänhet och hur man kan använda sig av datorspel i historie-

undervisningen.  

 

2.3 Disposition 

 

Upplägget i uppsatsen kommer att se ut på följande sätt: kapitel ett kommer att ta upp 

strukturen av uppsatsen, detta innefattar även syfte och frågeställningar. Detta kapitel 

behandlar även den metod som jag har att använda mig av för att genomföra min under-

sökning. Kapitel tre presenteras de resultat jag fick fram av mina intervjuer. I kapitel 

fyra fokuserar på teorin och på begreppen historiekultur, historiemedvetande och 

historiebruk. Dessa är centrala begrepp som ligger till grund för min analys av dator-

spelen. Därefter kommer kapitel fem att tillägnas en översikt av datorspelen, deras 

grundläggande spelidé och deras historiebruk. Kapitel sex tar upp diskussionen 

huruvida datorspelen kan användas i historieundervisningen och knyter därmed samman 

till mitt syfte och frågeställningarna i uppsatsen. Slutligen i kapitel sju presenterar jag 

min slutsats som jag har kommit fram till genom att analysera och diskutera materialet 

från den tidigare framtagna teorin och diskussionen.  

                                                 
10 Denscombe 2000, s. 132 
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3. Resultat 

 

3.1 Resultat av intervjusession 1 

 

3.1.1 Om datorspel i allmänhet 

 

Alla sex eleverna spelar datorspel hemma, men vissa spelar mer än andra. Pojkarna 

spelar något mer än flickorna. Jennie säger att hon ”skulle vilja spela mer”, men att 

hennes bröder spelar hela tiden så kan inte spela så mycket som hon vill. Gustav är den 

som spelar mest av alla, men som han säger så ”får inte spela så mycket för 

föräldrarna”. De anser nämligen att datorspel tar för mycket tid och det är bättre att han 

läser läxorna istället. Alla sex eleverna skulle vilja spelar mer om de bara hann och 

kunde. Anledningarna till att de spelar datorspel och vill spelar mer är att de tycker 

datorspel är ”skoj”, ”roligt” och ”annorlunda”. Några direkta anledningar till varför de 

tycker att datorspel är skoj, roligt och annorlunda kan de inte riktigt ge exempel på. 

 

3.1.2 Om JFK Reloaded 

 

Alla sex har samma omdöme om JFK Reloaded som datorspel i allmänhet, det vill säga 

att de tycker det är skoj. På frågan om de tror att det såg ut så här och om det gick till så 

här är eleverna tveksamma. Jennie säger att hon ”vet inte om det gick till så här”, 

eftersom hon ”vet inte mycket om det”. Adam säger att han ”litar inte helt på spelet”. 

Malin är inne på samma linje och hon ”litar mer på boken om fakta”, eftersom det är så 

”mycket fantasi i spel”.  

 

3.1.3 Om datorspel i undervisningen 

 

Ingen av de sex eleverna har haft datorspel i undervisningen förut i något skolämne. I 

årskurs sju hade de datorkunskap på schemat, men utöver det så använder de väldigt lite 

av datorer i skolan. På frågan om de kan tänka sig att använda sig av datorspel i 

historieundervisningen ställer sig alla mer eller mindre positiva till det. Anna tycker 

dock det är ”bättre med vanlig undervisning”, men kan tänka sig att spela ett datorspel 

som en inledning till något nytt man ska läsa om. Malin tycker ”datorspel inte hör till 
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skolan” och är allmänt nöjd med den nuvarande undervisningen i skolan, men delar 

ändå Annas uppfattning om att det kan användas som en inledning. Pojkarna är överlag 

lite mer positiva till datorspel än vad tjejerna är och Karl tycker det skulle vara en ”kul 

grej att ha i skolan”. Killarna vill ha det mer i undervisningen och Gustav säger att 

datorspel är ”intressantare än att läsa en bok”. Adam håller med Gustavs inställning till 

datorspel och säger att man blir ”sugen på att lära sig mer” om man får spela ett 

datorspel, till exempel JFK Reloaded. Vad som gör datorspel intressant att ha i under-

visningen svarar Jennie att datorspel ”kan skapa ett intresse, eftersom det är annorlunda 

än allt andra”. Adam är inne på samma linje och menar att datorspel är ett ”annorlunda 

sätt att tänka än vanliga böcker”.  

 

3.2 Resultat av intervjusession 2 

 

3.2.1 Om historiska datorspel  

 

Båda killarna spelar mycket datorspel i allmänhet på sin fritid. Båda spelar främst First 

Person Shooter-spel och många av dem är historiska datorspel, till exempel Brothers In 

Arms och Medal Of Honor. Att de spelar just den här genren av datorspel är som de 

båda säger för att det är ”roligt att döda”. De har inte reflekterat över att många av de 

datorspelen de spelar faktiskt bygger på historiska händelser och motiv, utan de har 

mest reflekterat över själv spelidén, det vill säga att döda fiender oavsett hur de ser ut. 

Anledningarna till att de spelar datorspel är ungefär densamma. Elias tycker det ”är skoj 

att spela men jag vet inte riktigt varför”. Peter menar att ”man får själv får vara med och 

påverka hur spelet ska sluta. Är roligare att göra något där man själv får göra något.” 

Han tycker vidare att datorspel är ”en upplevelse” samt att det ”inte är samma 

upplevelse som en film eller en bok”. Peter kan inte riktigt förklara varför det inte är 

samma upplevelse, men menar att man ”får göra något själv mer än i en film eller en 

bok” när det gäller datorspel. 

På frågan i vilket syfte historiska datorspel görs i och vilket historiebruk de har är båda 

inne på samma linje efter viss tvekan. Båda säger att ”jag har inte tänkt på det tidigare” 

att det ofta kan finnas ett eller flera syften bakom ett datorspel och vad konsekvenser 

kan bli av detta. Båda kommer efter ett tag fram till, som Elias säger, att ”man gör 

spelen för att tjäna pengar”. Vilka konsekvenserna kan bli av detta svarar Elias att 
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”miljöerna inte blir så bra historiskt sett”. Peter är inne på samma spår och menar att 

”man anpassar berättelsen för att passa spelet bättre så det blir roligare att spela” och att 

”jag tror inte riktigt det gick till så här”. Vidare menar Peter att det är ”den amerikanska 

sidan som visas”, eftersom ”det är sån soldat man spelar”. Elias menar att ”fienden är så 

dåliga och dumma. Man själv är hjälte. Man klarar allt och dör typ aldrig.” Elias säger 

att ”man kan säkert göra bra historiska datorspel som man kan lita på”, men han skulle i 

dagens läge ”lita mer på en bok” än ett historiskt datorspel. 

 

3.2.2 Om datorspel i undervisningen 

 

Ingen av de två eleverna har tidigare kommit i kontakt med datorspel i skolans under-

visning, men båda är positivt inställda till datorspel i allmänhet i skolan även om de inte 

riktigt tänkt på att man kan använda sig av det tidigare. Elias menar att det är 

”intresseväckande med ett datorspel”. Vidare säger han att ”det andra vi får göra är så 

tråkigt, är annorlunda med ett datorspel. Roligare också.” Elias säger också att han ”tror 

säkert man kan spela ett dataspel, men det kan inte förklara allt. Måste nog göra något 

mer om man ska lära sig något, men det skulle vara skoj att göra ändå.” Peter säger att 

han ”tror inte man bara kan spela ett dataspel” utan ”man måste läsa mer” för att lära sig 

något. Däremot tror han ”man kan vilja läsa mer om man spelar ett dataspel om det de 

handlar om.” 

 

3.3 Sammanfattning 

 

Skoj, roligt och annorlunda är tre ord som dessa åtta elever använder sig av när de ska 

säga varför de spelar datorspel. Vad det är annorlunda mot är mot andra medier, som till 

exempel TV och filmer. Skillnaden mot andra medier anger de också är att i ett dator-

spel så får man själv aktivt göra något till skillnad från andra medier. Upplevelsen i ett 

datorspel är på ett annat sätt menar vissa av eleverna. 

Att de inte riktigt litar på att ett datorspel kan vara helt historiskt korrekt kan delvis 

förklaras av att det inte har kunskapen av hur det såg ut under den tiden dataspelet 

behandlar. Eleverna i den andra intervjusessionen menade på att de inte riktigt tänkt på 

det tidigare, men verkar ändå ha en viss koll på att syftet bakom datorspel var att tjäna 

pengar och där man anpassar berättelsen för att passa spelidén. Att de inte vet om att det 
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kan finns flera olika syften bakom ett datorspel har de ingen koll, men frågan är svår att 

besvara och hänger samman med ens kunskaper. En elev på högstadiet har begränsade 

kunskaper om de olika historiebruken. 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla eleverna, både killarna och tjejerna, är 

positivt inställda till att använda sig av historiska datorspel i undervisningen. Vad som 

framhålls från både killarna och tjejerna är att datorspelen kan skapa ett intresse till 

vidare studier. En av anledningarna till att de kan tycka det skulle vara skoj med dator-

spel i undervisningen är att det blir något nytt och annorlunda mot den nuvarande 

undervisningen de har. 
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4. Historiekultur, historiemedvetande och historiebruk 

 

En närmare presentation krävs av de historiedidaktiska begreppen historiekultur, 

historiemedvetande och historiebruk. Dessa begrepp kommer senare att ligga till grund 

för den analys av respektive datorspel som görs nedan. 

 

4.1 Historiekultur 

 

Historiekultur är de kanaler och medier som historia förmedlas genom. Skolan, mass-

media, film och datorspel är några exempel på historiekulturer som kan tas upp. Men 

även ritualer och sedvänjor tillhör en historiekultur. Alla historiekulturer har det 

gemensamt att de har något att säga om samtiden samtidigt som de binder ihop den med 

en tidsdimension, det vill säga en dåtid, nutid och en framtid.11 

 

4.2 Historiemedvetande 

 

Begreppet historiemedvetande utvecklades på 1970-talet och har tyska och danska 

förebilder.12 Alla människor har ett historiemedvetande, vare sig de vill det eller inte. Vi 

reflekterar över vår egen identitet och hur vi har formats att bli den vi är idag. Vi gör det 

inte alltid öppet och medvetet, men alla människor gör det på ett eller annat sätt. 

Begreppet historiemedvetande förklarar sambandet mellan dåtid-nutid-framtid. Dåtid är 

en tolkning av det förflutna, nutid är en tolkning av vår situation idag och framtid är vårt 

perspektiv på framtiden.13 Poängen är här att det inte är enbart då som är det viktiga i 

sammanhanget, de två andra tidsperspektiven nutid och framtid är också viktiga. Alla 

tre tidsperspektiven påverkar och samspelar med varandra. Beroende på hur vi tolkar 

dåtiden får det här konsekvenser för vår förståelse av nutiden och vårt perspektiv på 

framtiden. Vårt historiemedvetande avgör hur vi förstår historien. Men även hur vi 

förstår oss själv och andra.14 

                                                 
11 Aronsson Peter, Historiebruk (Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 17. 
12 För en mer teoretisk genomgång av begreppet se Andersson Bo, Vad är historiedidaktik? (Göteborg: 
Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2004) 
13 Karlsson Klas-Göran, Historiedidaktik: begrepp, teori och analys i densamma & Zander Ulf (red.), 
Historien är nu- en introduktion till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur 2004) s. 45. 
14 Andersson 2004, s. 26. 
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Peter Aronsson, som är professor i historiebruk och kulturarv vid Linköpings 

universitet, menar att det kan finns flera olika historiemedvetanden samtidigt. 

Accepterar vi att det inte finns en absolut sanning så finns det inga problem att det finns 

flera olika historiemedvetanden samtidigt.15 Klas-Göran Karlsson, professor i historia 

vid Lunds universitet, menar också att det kan finnas flera olika historiemedvetande 

samtidigt. Han menar att varje historiemedvetande har individuella förutsättningar där 

varje historiemedvetande utvecklas beroende på vilket samhälle och historiekultur det 

gestaltas i.16 

Olika historiekulturer, till exempel datorspel, film och litteratur, skapar och påverkar 

vårt historiemedvetande i en ständig ström. Vi människor utsätts med andra ord av 

ständig ström av påverkningar som gör att vi ändrar vårt historiemedvetande och där-

med vår syn på tillvaron. Alla människor kan ha olika historiemedvetande beroende på 

vilka förutsättningar vi har. 

En viktig poäng historiemedvetandet har är att det inte går att tolka historien enbart 

genom att hänvisa till dåtiden. Tolkningen vi gör på historien utgår från ett nutida 

perspektiv. Med andra ord så kan tolkningen av historien och dåtiden påverkas genom 

vilket nutida perspektiv vi tolkar ur.17 

 

4.3 Historiebruk 

 

Historiebruk handlar enligt Karlsson om ”[…]människors sökande efter mening och 

sammanhang i tillvaron.”18 Där historiebruken används av olika brukare i olika syften 

för att man vill uppnå vissa typer av mål.19 Karlsson har kategoriserat de olika historie-

bruken och dessa är: 

 

Vetenskapligt historiebruk. Inom det vetenskapliga historiebruket utgår man ifrån 

teoretiskt styrda frågeställningar. Här analyserar man källmaterialet kritiskt utifrån en 

viss forskningstradition. Syftet är att kritiskt granska varför vårt samhälle ser ut som det 

gör. Bruket kan även användas till att förklara hur det kunde se ut istället och om andra 

alternativa förklaringar till historien. Genom att använda sig av dessa skapar man ett 

                                                 
15 Aronsson 2004, s. 77. 
16 Karlsson 2004, s. 52 
17 Karlsson 2004, s. 47 
18 Karlsson 2004, s. 55 
19 Ibid. 
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kritiskt förhållningssätt till sanningar, dvs. att det inte finns en absolut sanning i världen. 

Brukarna av det här är till exempel historiker och historielärare. 20 

 

Existentiellt historiebruk. Det här bruket har med att göra att vi människor har ”[…]ett 

behov av att minnas, eller att glömma, för att känna orientering och stabilitet i ett 

samhälle satt i snabb förändring eller satt under stark press.”21 Alla människor kommer 

någon gång att uppleva det här behovet, men det kan förekomma i olika styrkor i tid och 

rum. Främst förekommer bruket i samhällen som har upplevt, eller upplever, en konflikt 

eller annan ”[…]traumatisk historisk upplevelse”, t ex folkmord.22 Samhällen kan hållas 

samman genom minnet av en eller flera traumatiska upplevelser som till exempel 

judiska grupper som hålls samman av Förintelsen. 23 

 

Moraliskt historiebruk. Utgångspunkten för det här bruket är exempelvis en totalitär 

eller auktoritär statsmakt som har undanhållit medborgarna de delar av historien som 

kan skada den politiska makten. Förändringar inom maktförhållanden i samhällen kan 

göra att historiska minnen som tidigare undanhållits nu kommer fram på agendan igen. 

Detta får till följd att en uppgörelse kan göras med statsmakten och man kan återgå till 

hur historien såg ut innan statsmakten ingrepp i historien. Ofta är det intellektuella och 

kulturella eliter som ligger bakom att man lyfter fram en del av historien som tidigare 

undanhållits. Dessa avslöjande kan få stora samhälliga konsekvenser och att historie-

bilden kommer att ändras, som exempelvis hände i Sovjetunionen. Men det kan också 

”bara” leda fram till att offren får en gottgörelse offentligt, som fallet var i den svenska 

statens tvångssteriliseringar. En utav poängerna bakom bruket blir att lyfta fram en del 

av historien som medvetet undanhållits för att erkänna tidigare ”synder” och för en 

försoning med offren.24 

 

Ideologiskt historiebruk. Även inom det här bruket finner man intellektuella och 

politiska grupper som de huvudsakliga aktörerna av bruket. Här handlar det om att man 

med hjälp av historien lägger den tillrätta, för egen vinning, där man vill legitimera en 

maktposition. Ingrepp i historien kan göras så att eventuella problem på vägen till 

                                                 
20 Karlsson 2004, s. 54 
21 Karlsson 2004, s. 55 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Karlsson 2004, s. 59 
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makten tonas ner eller glöms bort helt. Allt för att man ska nå ett historiskt sammanhang 

för de nuvarande maktförhållandena.25 

 

Icke-bruk. Även här är det samma brukare som i de två tidigare historiebruken och 

även här använder man bruket för att legitimera. Ett icke-bruk används när brukarna 

medvetet undanhåller historien för sina syften. Poängen med att använda historien på 

det här sättet är att ”[…]samhället inte ska legitimeras med hjälp av historia eller ett 

kulturarv, utan med hänvisning till specifika socioekonomiska förhållanden i samtiden 

eller en lysande framtid.”26 Historien används inte alls utan ses som helt ovidkommande 

för det nuvarande samhället. Istället ska man se det nuvarande samhället som det nya 

och framåtskridande och man ska inte blicka bakåt utan framåt. 

 

Pedagogisk-politiska historiebruk. Inom det här bruket gör man förenklade 

jämförelser mellan då och nu. Inom det politiska bruket är brukarna helt inställda på att 

se likheterna och inget annat. Genom att se på företeelser i nutiden och jämföra dessa 

med andra företeelser i dåtiden försöker man vinna politiska poänger. Man har en tanke 

bakom de jämförelseobjekt man väljer där man kan välja både positiva och negativa 

jämförelseobjekt, men oftast ligger tonvikten på de negativa. Ofta är det starka 

emotionella jämförelseobjekt man väljer. 

Inom det pedagogiska historiebruket gör man också en jämförelse där man enbart ser 

likheterna, istället för att se både likheter och skillnader. Man plockar bitar av dåtiden 

för att se likheter med nutiden i undervisningen. Ser man inte till både likheterna och 

skillnaderna så får undervisningen och historien en avskräckande eller uppmuntrande 

funktion. Vad man mister här är ”[…]den historiska dimensionens intellektuella 

potential.”, undervisningen ska ha karaktären av en jämförande studie där både likheter 

och skillnader ställs mot varandra för att anses som ”god”.27 

 

Kommersiella historiebruk. Som namnet antyder använder man sig här av historien i 

rent kommersiella syften. En viss likhet finns här med det pedagogiska-politiska 

historiebruket när man även här i viss mån använder sig av motiv som ofta har en stark 

emotionell kraft, t ex Förintelsen. Det här avspeglar sig tydligt inom populärkulturen, 

                                                 
25 Karlsson 2004, s. 59 
26 Karlsson 2004, s. 61 
27 Karlsson 2004, s. 63 



 22 

till exempel inom film och skönlitteratur, där man väljer att spela in eller skriva om 

historiska företeelser som väcker uppmärksamhet och som man därigenom kan tjäna 

pengar på. De företeelser man väljer ska väcka ett stort intresse, men samtidigt får de 

inte väcka alltför stor anstöt hos konsumenterna. Företeelsen bör framställas på ett 

sådant sätt som konsumenterna generellt uppfattar den för att inte väcka alltför stor 

anstöt hos dem.28 

För att bli framgångsrik krävs det ofta dessutom att historien inom det här bruket 

anpassas till en nationell och ofta amerikaniserad kultur.29 Det här innebär att man ofta 

gör en uppdelning av identiteter som vi och ”de andra” eller goda och onda. ”De andra” 

eller de onda presenteras ofta i form av identiteter som utgår från stereotyper och 

fördomar. Även om bilden av ”de andra” är felaktig är de starka och uthålliga på grund 

av att kännetecknen på ”de andra” varit ständigt återkommande. Anledningen till att 

man gör så här är bland annat att förstå oss själva och vår plats i världen. Den här 

identifikationen mellan vi och ”de andra” behöver inte vara en jämförelse mellan olika 

folkslag utan är lika stark utifrån kön samt förhållandet mellan kön och nation. Det här 

är tydligast inom framför allt den amerikanska kulturen, till exempel att det inte går att 

skilja vissa folkslag till exempel araber och asiater åt eftersom de ser likadana ut.30 I 

Amerika utgår man ofta från den manliga äran, som kan visas sig i till exempel att inte 

retirera, försvara sig med vapen och ta lagen i egna händer.31 Utöver det här kan nämnas 

att man ofta legitimerar våld som en problemlösare och att det är den amerikanska 

mannen som är problemlösaren.32 

Inom det här historiebruket anpassas alltså historiens form och innehåll i syftet att nå så 

många konsumenter som möjligt.33 

 

Karlsson menar med sin indelning i de olika bruken att man kan använda sig av 

historien på flera olika sätt. Flera av de olika bruken kan överlappa varandra och man 

kan ofta använda flera olika bruk samtidigt utan problem. Däremot är det omöjligt att 

använda sig av vissa bruk samtidigt. Det vetenskapliga historiebruket och pedagogiska-

politiska historiebruket är exempelvis att förena samtidigt.34  

                                                 
28 Zander, Ulf, Clio på bio (Lund: Historiska Media, 2006) s. 25 
29 Karlsson 2004, s. 64 
30 Zander 2006, s. 222 
31 Zander 2006, s. 27-29 
32 Zander 2006, s. 117 
33 Zander 2006, s. 26 
34 Karlsson 2004, s. 62 
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Finns det något bruk som kan kategoriseras som missbruk av historia? Karlsson har 

ingen bra definition på vad han menar är missbruk av historia. Hans definition på vad 

som anses vara ett missbruk av historia är när den ”[…]våldför sig på allmänmänskliga 

rättigheter och värden.”35  På ett sätt borde alla bruk som inte tillhör det vetenskapliga 

tolkas som missbruk, men så är inte fallet utifrån Karlssons definition. Endast de bruk 

som direkt eller indirekt till exempel diskriminerar, missbrukar eller stigmatiserar kan 

räknas in till missbruk av historien. 

 

Aronssons definition på historiebruk är att de är ”[…]de processer då delar av historie-

kulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlingsorienterade 

helheter.”36 Vidare menar han att ett historiebruk ”[…]vill något, är projekt- och 

handlingsinriktat”.37 Hans definition är liknande den som Karlsson har, där båda menar 

att historiebruket har ett syfte i en vidare mening. Aronsson delar inte in historiebruken 

på samma sätt som Karlsson gör. Men Aronsson menar att det finns fler olika typer av 

historiebruk som man använder i olika syften, till exempel vetenskaplig, politiskt och 

pedagogiskt. Dessa funktioner liknar dem som Karlsson har kategoriserat de olika 

historiebruken i och Aronsson menar också att flera olika historiebruk kan aktiveras 

samtidigt, vilket även Karlsson anser.38  

 

Historiebruken ska ses som analytiska redskap så man kan använda dem på olika 

brukare i olika samhällen och tider. Historiebruken ska mer ses som idealtyper av olika 

historiebruk, likt Max Webers idealtyper, då de får ses som stereotyper av olika bruk av 

historien. I själva verket så används ofta flera olika historiebruk samtidigt och det kan 

vara svårt att skilja vilka historiebruk som används. Brukaren av ett historiebruk är inte 

alltid medveten om vilket historiebruk han använder sig av. Därför ska man se historie-

bruken som ett analytiskt redskap.39 

 

                                                 
35 Karlsson 2004, s. 66 
36 Aronsson 2004, s. 17. 
37 Aronsson 2004, s. 18. 
38 Aronsson 2004, s. 19. 
39 Aronsson 2004, s. 285-286 & Karlsson 2004, s 55 
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5. Datorspelen 

 

Här ges en allmän och kortfattade beskrivning av varje datorspel som valts utifrån 

urvalskriterierna. För bilder, filmer och demo på varje datorspel se respektive datorspels 

officiella hemsida. 

En kortare analys av respektive datorspel kommer efter den allmän beskrivning av 

respektive datorspel, detta återfinns under rubriken Analys. Analysen innehåller vilka 

historiebruk som datorspelen använder sig av och hur man kan se det. Efter beskrivning 

och analyser av de respektive datorspelen kommer en allmän diskussion om datorspel 

och historiebruk.  

 

5.1 JFK Reloaded 

 

Den 21 november år 2004, släppte det skotska dataföretag Traffic Games sin första 

version av JFK Reloaded.40 Spelet gick att ladda hem från deras hemsida för $9,99 (idag 

är det gratis att ladda hem).41 Som titeln på spelet antyder handlar spelat om JFK, det 

vill säga den amerikanske president John F. Kennedy och det släpptes den 21 november 

2004, en dag före det var 41 år sedan JFK sköts i Dallas.  

Spelet är ett First Person Shooter-spel där man som spelare tar sig rollen som Lee 

Harvey Oswald. Oswald är den som officiellt, enligt Warren kommissionen, blivit 

utpekad som den som ensam sköt JFK från ett lagerhus i Dallas, Texas. 

Vad spelet går ut på är att du sitter med ditt gevär i ett lagerhus och ser JFKs kortege 

svänga in på gatan. Du zoomar nu och tittar in genom ditt kikarsikte för att sikta in dig 

på JFK. Du har inte hur mycket tid på dig som helst, utan kortegen kommer att 

försvinna iväg om du inte är tillräckligt snabb. Din uppgift är nu att exakt skjuta som 

Warren kommission kom fram till. Du måste alltså skjuta och träffa på ett sådant sätt 

som Oswald gjorde, enligt den officiella rapporten. Gör du inte det kommer du inte att 

klara spelet. Träffar du fel personer eller skjuter för många skott kommer du få minus-

poäng. ”Remember, Oswald only had one chance, so choose your targets wisely.” 42 

                                                 
40 Spelet går att ladda ner gratis t ex. härifrån: http://www.the-underdogs.info/game.php?id=5264 2007-
04-29 
41 Traffic Management, JFK Reloaded, http://www.jfkreloaded.com/ 2007-04-29  
42 Traffic Games, 2004, JFK Reloaded 
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Efter en avslutande runda kan man se hur ditt skjutande har gått till utifrån olika vinklar, 

bland annat utifrån den berömda Zapruder-filmens perspektiv. Därefter får man se en 

ballistisk rapport hur man skjutit och vem man har träffat. Därefter får man se sin 

poängräkning. 

 

Traffic Games utlyste en tävling när de släppte spelet där man kunde vinna $100 000 till 

den som sköt mest likt Oswald. Tävlingen avslutades den 21 februari 2005 och vinnaren 

hade 782 av 1000 möjliga poäng.43  Syftet med att släppa spelet var enligt Traffic 

Games att ”[…]provide a realistic environment for users to test the lone gunman 

theory”.44
 Spelet är mycket realistiskt uppbyggt och ger intryck av att se ut som det såg 

ut i Dallas 1963. Tekniken bakom spelet är uppbyggd utifrån ballistiska rapporter och 

dina skott beräknas utifrån Warren Kommissionens ballistiska rapport. Vidare menar 

Traffic Games att "[w]e genuinely believe that if we get enough people participating 

we'll be able to disprove once and for all any notion that someone else was involved in 

the assassination of President Kennedy."45 Vidare menar man från företaget att man 

genom spelet "[…]establish the most likely facts of what happened on November 22nd, 

1963 by running the world’s first mass-participation forensic construction”.46 Syftet 

med spelet är alltså att testa om Warren Kommission är korrekt eller om de otaliga 

konspirationsteorierna kring JFK kan leva vidare. Men det är du som spelare som får 

dra den slutsatsen själv. 

 

Den officiella förklaring till varför man valt att göra det här spelet tar delvis sin 

utgångspunkt i ett vetenskapligt historiebruk. Man har konstruerat ett dataspel utifrån 

vetenskapliga rapporter för att testa om en teori stämmer eller inte. Syfte är här att 

kritiskt granska Warren Kommissions slutsatser att det är Oswald som var ensam skytt, 

under förutsättningen att spelföretaget tolkat Warren Kommissions slutsatser korrekt. 

Det är man själv som spelare tillsammans med alla andra spelare som ska testa om 

Warren Kommission kan vara korrekt. Vad som talar emot att JFK Reloaded:s syfte är 

utifrån det vetenskapliga historiebruket är för det första att företaget tar betalt för spelet. 

För det andra har man valt ett motiv till dataspelet som väcker starka känslor, kanske 
                                                 
43 JFKaos, http://www.io.com/~o_m/jfkaos/jfkaos.htm 2007-04-29 
44 PC World, JFK Reloaded Game Causes Controversy, http://www.pcworld.com/article/id,118717-
page,1/article.html 2007-05-14 
45 PC World, JFK Reloaded Game Causes Controversy, http://www.pcworld.com/article/id,118717-
page,1/article.html 2007-05-14 
46 Wikipedia, JFK Reloaded, http://en.wikipedia.org/wiki/JFK_Reloaded 2007-05-14 
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framför allt i USA, men även i övriga (väst)världen. Mordet på Kennedy lever 

fortfarande kvar och så som spelet är uppbyggt på så kan man tolka det som en 

medveten provokation för att få upp intresset på marknaden. Att företaget väljer att 

släppa dataspel en dag före 41 årsdagen mordet på JFK kan ytterligare ses som en gest 

mot att man vill få mer uppmärksamhet. Alla publicitet, både bra och dålig, kan gynna 

en ökad försäljning och det gjorde det för det här dataspelet.  

Det går mycket väl att kombinera det vetenskapliga och kommersiella historiebruket, 

vilket JFK Reloaded i viss mån visar på. Men genom att ta betalt för spelet och utlysa 

en tävling om vem som skjuter mest likt Oswald, så lyser det kommersiella historie-

bruket igenom. 

 

5.2 Medal Of Honor - Pacific Assault 

 

I det här spelet får man rollen som den amerikanske menige Tommy Conlin. Man får 

följa honom genom nästan hela Stilla havskriget mot japanerna under andra 

världskriget, från attacken på Pearl Harbor till djungeln på Guadalcanal. Spelet är till-

verkat av det amerikanska spelföretaget Electronic Arts och släpptes år 2004. Medal Of 

Honor - Pacific Assualt är en uppföljare till Medal Of Honor – Allied Assualt. 

Likheterna mellan de båda datorspelen är stora både tekniskt och berättarmässigt. I de 

båda spelen får man följa samma soldat under hela spelets gång. Den stora skillnaden de 

två datorspelen emellan är att de utspelar sig i två olika världsdelar under andra världs-

kriget. 

Spelet börjar med att man som spelare landstiger på ön Tarawa år 1943 för att efter ett 

tag slås ut av en granat. Spelet hoppar nu tillbaka till när man gjorde sin grundträning 

som marinkårssoldat där man får gå igenom den igen. Det första spelaren får se på 

militärbasen är den svajande amerikanska flaggan i soluppgången. Därefter skickas 

spelaren vidare till Pearl Harbor och får vara med om den japanska attacken. Kriget är 

nu igång och spelaren skickas vidare ut i Stilla havet för att ”[…] join the Allied crusade 

to defeat imperial Japan's bloody conquest of the Pacific.”47 Kampanjerna följer i stora 

drag den historiskt korrekta tidslinjen för Stilla havskriget. Däremot är inte varje 

uppdrag historiskt korrekt, men den historiska helheten är det.  

                                                 
47 Electronic Arts, Medal Of Honor – Pacific Assualt, 
http://www.ea.com/official/moh/pacassault/us/features.jsp 2007-05-03 
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Poängen med spelet är att man som spelare ska få känslan av hur det var att vara en 

amerikansk soldat under andra världskriget. Man ska som spelare få “[…]a sense of the 

courage it took to endure and overcome the Japanese threat in WWII and fight for 

VICTORY in the Pacific.”48  

 

Får spelare någon känsla av hur det var att vara amerikansk soldat under andra 

världskriget? Tyvärr inte, men dataspelet väcker en intressant fråga som säkerligen 

inom en snar framtid kan komma att besvaras. Att det är talan om något annat historie-

bruk än det kommersiella här är det inte tal om. Dataspelet tar en tydlig markering att 

spelet är skapat ur ett amerikanskt perspektiv, vilket ofta ett kommersiellt historiebruk 

har. När producenterna gör reklam för dataspelet på den officiella hemsidan med citat 

som ”[…] join the Allied crusade to defeat imperial Japan's bloody conquest of the 

Pacific”, visas det tydligt på vilken amerikaniserad världsbild som är utgångspunkten.49 

Spelkänslan spelaren får när denne spelar dataspelet är precis det här att det är den 

amerikanska soldaters mod och heroism som avgör utgången på kriget och ingenting 

annat. Den japanska versionen på Stilla havskriget får inte alls plats här. Anledning till 

att upphovsmännen väljer att ”vinkla” historien så här är att de som kan tänkas vilja 

köpa spelet finns på den amerikanska marknaden och vems sida vill de slåss för?  

 

5.3 Brothers In Arms – Road To Hill 30 

 

Gearbox Software är skaparen av det här spelet och det publicerades år 2005 av Ubisoft, 

båda är amerikanska företag.50 Spelet är det första taktiska First Person Shooter-spelet 

som utspelar sig under andra världskriget. Det här innebär att du kan styra mer än din 

egen spelare, men du utgår alltid från dig själv. Du kan endast ge de andra karaktärerna i 

spelet order och du kan inte direkt styra dem.  

Spelet bygger på en sann historia och utspelar sig under det inledande skeendet av och 

de närmaste dagarna under och efter invasion i Normandie. Som spelare tar man rollen 

som den amerikanske sergeant Matt Baker, tillhörande ett fallskärmsregemente. 

                                                 
48 Electronic Arts, Medal Of Honor – Pacific Assualt 
,http://www.ea.com/official/moh/pacassault/us/features.jsp 2007-05-03 
49 Electronic Arts, Medal Of Honor – Pacific Assualt, 
http://www.ea.com/official/moh/pacassault/us/features.jsp 2007-05-03 
50 Ubisoft, Brothers In Arms, http://www.brothersinarmsgame.com/uk/roadtohill30/home.php 2007-05-10 
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Spelet börjar med att spelaren sitter tillsammans med sin grupp i ett transportflygplan 

över Frankrike natten den 6 juni 1944. Spelaren gör sig redo för att hoppa ut och 

inväntar det gröna ljuset. Den tyska luftvärnselden kommer allt närmare och plötsligt 

träffas flygplanet och börjar brinna. Innan spelaren vet om det är denne på väg ner mot 

marken hängandes i sin fallskärm och spelet kan börja. Vad man som spelare har fram-

för sig när man landar är att hitta sin grupp och klara sitt uppdrag. Dilemmat Baker (och 

därmed du som spelare) kommer att ställas inför är att han måste ”[…]choose between 

the success of his mission and the lives of his men – his Brothers in Arms.”51
 

Mellan de olika uppdragen så får man se ett antal filmer. Filmerna ska ge en fördjupad 

förståelse för vilka de olika karaktärerna är, så att spelaren får ett starkare band till de 

andra karaktärerna i gruppen. Även här ska spelet ge en inblick i hur det är att vara 

ledare för en grupp soldater där man ställs inför dilemmat: Klara uppdraget eller rädda 

mina mäns liv? 

 

Det här dataspelet väcker en intressant fråga, precis som det föregående spelet gjorde. 

Hur är det att vara befäl i krig där man kan tvingas att ”offra” sina mannar för att klara 

uppdraget? Tyvärr så besvaras inte frågan här heller, mest för att dataspelet misslyckas 

med att man som spelare får en relation till de andra karaktärerna i dataspelet. Precis 

som det föregående spelet så är historien skriven ur ett amerikanskt perspektiv och det 

tyska perspektivet finns inte alls med, det vill säga att man utgår från ett kommersiellt 

historiebruk. Att använda sig av det gamla klassiska knepet att historien är baserad på 

en sann historia hoppas upphovsmännen att locka till sig fler köpare. Många av 

uppdragen som spelas bygger på historiskt korrekta uppdrag och karaktärerna i spelet 

bygger på ett stort antal historiskt korrekta soldater. Så en viss sanning ligger det 

faktiskt bakom spelföretagets reklam till spelet. Även här har det valts ett tema, det vill 

säga amerikansk soldat under andra världskriget, för att kunna tjäna så mycket pengar 

som möjligt på. Men även här får man känslan av att det är de amerikanska soldaterna 

som avgör kriget tack vare sitt hjältemod. Det här behöver inte alls vara den korrekta 

bedömningen av vad som avgjorde krigets utgång. 

 

 

                                                 
51 Ubisoft, Brothers In Arms, http://www.brothersinarmsgame.com/uk/roadtohill30/features.php 2007-05-
10 
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5.4 Return To Castle Wolfenstein 

 

Return To Castle Wolfenstein, som är en vidareutveckling på dataspelet Wolfenstein 3D, 

är utvecklat av ID Software och publicerat år 2001 av Activision.52 I det här spelet 

agerar spelaren som en amerikansk kommandosoldat under andra världskriget som ska 

stoppa Heinrichs Himmlers experiment med att bland annat återuppväcka Henrik I. 

Berättar- och spelmässigt är det samma struktur som de två andra datorspel om andra 

världskriget.  

 

Här har upphovsmännen helt enkelt flyttat handlingen till under andra världskriget där 

man får slåss mot övernaturliga tyska soldater, robotar och andra varelser. Historien har 

inte alls något med själva dataspelet att göra utan finns där endast som en miljö, 

eftersom andra världskriget är en miljö som säljer. Uppfattning spelaren kan få när 

denne spelar dataspelet är att nazismen och Tredje riket verkligen bedrev den här 

formen av bisarra ockulta experiment, vilket är en helt felaktig bild av historien i 

allmänhet och nazismen i synnerhet. Utifrån det här är det ett missbruk av historien, 

eftersom man ger en helt felaktig bild av historien. Anledning till att man från 

spelföretagets sida gjort så här är utifrån ett rent vinstintresse. Man får som spelare även 

en uppfattning av att tyskarna behövde utföra de här experimenteten för att vinna kriget, 

medan det endast krävs en amerikansk soldat för att slåss mot halva tyska armén.  

Det kommersiella historiebruket används här tillsammans med en form av missbruk av 

historien. 

 

5.5 Conflict Vietnam 

 

Conflict Vietnam är utvecklat av det amerikanska företaget Pivotal Games och 

publicerades år 2004 av Eidos Interactive. Spelet tillhör serien Conflict där det också 

finns spel som Desert Storm, Desert Storm 2 samt Global Storm.53 

I det här får man som spelare följa fyra amerikanska soldater under Tet-offensiven år 

1968 under Vietnamkriget. Spelet är ett Third Person Shooter-spel, vilket innebär att 

spelaren kan styra mer än en person åt gången. Detta innebär i det här spelet att det finns 

                                                 
52 Id Software, Return To Castle Wolfenstein, http://www.idsoftware.com/games/wolfenstein/rtcw/, 2007-
05-20 
53 Conflict, http://www.conflict.com 2007-05-10 
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möjlighet att för spelaren att styra alla fyra soldater åt gången. Men du kan även se 

spelet ur ett First Person Shooter-perspektiv. Skillnaden mellan det här spelet och de 

andra jag behandlar är att i det här kan du själv välja vilken karaktär du vill spela under 

spelets gång. I de andra är du samma karaktär hela tiden. 

Spelet börjar med en kort inledningsfilm där bakgrunden till varför du som soldat 

befinner dig i Vietnam till viss del förklaras. Det är inte den historiska bakgrunden till 

Vietnamkonflikten som tas upp utan varför amerikanska soldater befinner sig på plats. 

Spelets syfte är att spelaren ska förstå hur det var att försöka överleva “[…]in the hostile 

Vietnam jungle against a ruthless terrain and seemingly ever-present 'invisible' 

enemy.”54
 Berättarrösten i inledningsfilmen berättar att karaktären i spelet inte varit 

intresserad av konflikten i Vietnam eftersom det var så avlägset när karaktären växte 

upp. Berättarrösten menar då denne till exempel var mer intresserad av de senaste 

basebollresultaten. Inte förrän man blev inkallad fick man reda på lite vad det var för 

något konflikten handlar om. Man fick veta att man skulle hjälpa vietnameserna att slåss 

mot kommunisterna i norr. Trots detta har spelaren fortfarande känslan av att denne inte 

riktigt vet varför karaktären befinner sig i ”[…]the worst place in the world.”55 Kriget 

handlar om ens egen överlevnad och ingenting annat.  

Efter inledningsfilmen påbörjas en grundträning på en militärbas någonstans i Vietnam 

där spelaren lär sig behärska delar av spelet till tonerna av Canned Heat och The Rolling 

Stones. Efter att detta har genomförts så börjar själva spelet med att spelaren skickas ut 

på olika uppdrag tillsammans med sin grupp. Uppdragen i stort går ut på att leta efter 

och förgöra fienden i djungeln. 

 

Det här spelet väcker också frågan hur det var att vara amerikansk soldat under ett krig 

och i det här fallet Vietnamkriget. Men även här så besvaras inte alls frågan som 

dataspelet ställer. Precis som de två föregående datorspelen utgår historian från ett 

kommersiellt historiebruk, där det amerikanska perspektivet står i centrum och det 

vietnamesiska lämnas helt bort. Så även här lyser det kommersiella intresset igenom när 

spelföretaget försöker locka till sig köpare genom billiga poänger genom att upphovs-

männen menar att man som spelare ska få känna på hur det är att vara amerikansk soldat 

under Vietnamkriget. I själva verket besvaras inte alls frågan utan dataspelet ger mer 

                                                 
54 Conflict Vietnam, http://www.conflict.com/Vietnam/default.aspx 2007-05-10 
55 Conflict Vietnam, http://www.conflict.com/Vietnam/default.aspx 2007-05-10 
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intrycket av att döda fiendesoldater på löpande band och man som amerikansk soldat 

kan klara ”allt”. 

 

5.6 Under Siege 

 

Dataspelet Under Siege (finns än så länge endast tillgängligt som demo) tar sig en helt 

annan utgångspunkt än vad ovanstående datorspel gör.56 Under Siege är utvecklat av ett 

syrianskt företag och dataspelet är ”[…]inspired by real stories of Palestinian people, 

that were documented by United Nation records (1978-2004)”57 I spelet tar du rollen 

som en palestinier och din fiende är israeliska soldater. Dataspelet i sig liknar de andra 

tre krigsspelen som analyserats här i sin berättelseform. Som spelare tar du dig rollen 

som en palestinier utifrån ett First Person Shooter-perspektiv. Ditt uppdrag är sedan att 

klara ett antal uppdrag. 

 

Syftet bakom dataspelet är att “[…]we had to do our share of responsibility in telling the 

story behind this conflict and targeting youngsters who depend on video games and 

movies (which always tell the counter side) to build their  acknowledgement about the 

world.”58
 Här vill man från företagets sida lyfta fram en den palestinska historien som 

inte brukar få något utrymme i film- och datorspelsvärlden, utan som istället mestadels 

utgår från ett amerikanskt och västerländskt perspektiv. Genom att använda sig av det 

moraliska historiebruket, som i det här fallet, vill man återupprätta en bortglömd grupps 

historia. Utöver det moraliska så är det existentiella historiebruket aktuellt här. När 

skaparna av dataspelet lyfter fram den palestinska historien vill de förstärka 

palestiniernas, och även arabernas, sammanhållning med varandra samt deras identitet. 

 

5.7 Analys 

 

Vad som kännetecknar dessa sex datorspel är att de valt ut historiska företeelser som är 

välkända och som har en stark emotionell dragningskraft till människor på något sätt. 

Böcker och filmer om andra världskriget och Vietnamkriget kommer ständigt ut och 

säljer bra. Så att göra datorspel om de här perioderna är inget konstigt, utan är snarare 

                                                 
56 Under Siege, http://www.underash.net/index.htm 2007-05-19 
57 Under Siege, http://www.underash.net/en_download.htm 2007-05-19 
58 Under Siege, http://www.underash.net/en_download.htm 2007-05-19 
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en del av en allmän kommersiell strömning i samhället för dessa perioder och som inte 

är något nytt. Mordet på president Kennedy har även det en speciell dragningskraft, 

mycket på grund av ”mystiken” kring hans död som fortfarande lever kvar. 59  

De tre spelen om andra världskriget och Vietnamkriget utgår alla från amerikansk 

världsbild och använder sig av ett kommersiellt historiebruk, där man främst får känslan 

av de amerikanska soldaternas mod och heroism. JFK Reloaded använder sig också 

främst av det kommersiella historiebruket, men har en mer ”neutral” syn på historien. 

JFK Reloaded har även inslag av det vetenskapliga historiebruket vilket märks på deras 

historiesyn. JFK Reloaded är det enda av spelen som har ett kritiskt förhållningssätt till 

historien, medan de fyra andra ha saknar ett kritiskt förhållningssätt.  

Alla datorspelen, förutom Return To Castle Wolfenstein, har som ambition att vara så 

autentiska som möjligt där Brothers In Arms – Road To Hill 30 och Under Siege går så 

långt att man menar att hela datorspelet är baserad på en sanna historiska händelser. 

Autenticitet är ett sätt bland annat datorspelstillverkare använder sig av för att locka till 

sig köpare och framför allt en äldre manlig målgrupp. Den äldre manliga målgruppen är 

ofta ute efter mer autentiska datorspel än vad den yngre målgruppen är.60 

De tre krigsspelen utgår alla från ungefär samma frågeställning om hur det var att vara 

amerikansk soldat under ett krig. Frågeställningen är mycket intressant och många 

skulle nog vilja få prova på hur det verkligen var. Dock så visar det sig att dessa tre 

datorspel på ett sätt misslyckas med det här och som helhet, men på ett annat sätt så 

lyckades de också. De andra datorspelen som analyserats här misslyckas och lyckas 

med samma sak. Vi börjar med vad de misslyckas med. 

Datorspel har en stor begränsning och det är den mjuk- och hårdvara som finns i dagens 

datorer, samt själva datorspelens grundidé. Den begränsade mjuk- och hårdvaran sätter 

begränsningar i den bemärkelsen att dels så kan inte miljön och karaktärerna bli helt 

naturliga. Dessutom begränsar datorns prestanda kanske framför allt hur dina mot-

ståndare, men även medspelare, agerar under spelets gång. Du själv som spelare kan 

mer eller mindre flytta runt din spelare hur du vill och var du vill i spelet. De spelare 

som styrs av datorn har vissa begränsningar utifrån datorns prestanda och kan därför 

inte röra sig hur som helst. Uppfattningen man som spelare får när man spelar ett dator-

spel blir att motståndaren, det vill säga datorn, blir klumpig och rör sig på ett ”felaktigt” 

                                                 
59 SvD, Förvirrande återbruk av historiska bilder, http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11632173.asp 
,2007-05-19 
60 SvD, Förvirrande återbruk av historiska bilder, http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11632173.asp 
,2007-05-19 
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sätt. Eller som Elias säger det ”fienden är så dåliga och dumma”.61 Nästan varje 

datorspel är uppbyggt på samma sätt. Du får ett uppdrag att klara av en bana och när du 

klarat uppdraget går du vidare till nästa. Du kan själv ställa in vilken svårighetsgrad du 

vill att spelet ska vara på, till exempel hur bra datorns spelare ska vara. Du har x antal 

liv att klara det på och du som spelare klarar av att bli träffad av flera skott innan du dör. 

Under spelets gång kan du spara ditt spel när du vill och skulle du dö på vägen så börjar 

du om där du sparade ditt spel senast. När ett spel är uppbyggt på det här sättet kan man 

inte få den realistiska känsla datorspelen sägs vara ute efter. Känslan man som spelare 

får när man möter sin fiende är att han är dum och klumpig och man själv som spelare 

kan klara av spelet hur lätt som helst, när spelaren väl lärt sig behärska det. Vem är det 

som är ens fiende? I mitt fall är det japanerna, tyskarna, vietnameser och israeler. De 

goda blir här amerikanerna och palestinierna. Gränsen till att dessa spel kan, och kanske 

bör, kategoriseras till missbruk av historia är hårfin. Man kan som spelare lätt få 

uppfattningen att ens motståndare i datorspelen verkligen var så här på riktigt, vilket är 

helt felaktigt. Datorspelen förstärker, medvetet eller omedvetet, bland annat den 

amerikaniserade världsbilden som de redan utgår ifrån. Uppfattning man får, utifrån det 

kommersiella historiebruket, är det är den amerikanska mannen som står i centrum och 

det är hans mod och heroism som avgör. Den amerikanske soldaten får rollen som 

hjälten medan till exempel tyskarna får rollen som fienden. Oavsett vilka hinder man 

står inför i datorspelen så kan man lösa det här som amerikansk soldat och metoden som 

används är våld. Datorspelen förhärligar våldet istället för tvärtom, som vissa av dator-

spelen har som syfte. Resultatet av intervjuerna visar på att vissa av eleverna också 

uppfattar att det är den amerikanska bilden som visas i datorspelen främst eftersom som 

man själv som spelare spelar som amerikansk soldat. Det är den amerikansk manliga 

äran och heroismen som visas i dessa datorspel. 

Förutom att fienden i datorspelen inte är mänskliga så finns det nästan inga civila alls 

med i datorspelen. Spelaren kan få uppfattningen när denne spelar dessa datorspel att 

det inte fanns några civila i något av krigen. Så är naturligtvis inte fallet i verkligheten 

där civil var närvarande i allra högsta grad både i till exempel Frankrike under andra 

världskriget och Palestinakonflikten.  

Dataspelet Return To Casle Wolfenstein använder sig av ett missbruk av historien då 

man från spelföretagets sida har använt sig av andra världskriget som miljö, men har 

                                                 
61 Elias 
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förvanskat historien för att passa in med spelidén och det kommersiella intresse man 

har. Det här dataspelet får därmed både medvetet och omedvetet ett missbruk av 

historien. 

 

Vad datorspelen lyckas med, förutom att de kan ha ett visst spelvärde, är att de kan 

skapa intresse och motivation hos spelarna att ta reda på mer om tiden som datorspelet 

handlar om, vilket även intervjusvaren visar på (mer om datorspelens intresseväckande 

och motivation tas upp i nästa kapitel). Genom att till exempel spela ett datorspel om att 

vara amerikansk fallskärmsjägare under andra världskriget kan man få ett intresse av att 

läsa mer om andra världskriget. Den lilla historien kan här kopplas samman med den 

stora historian. Datorspelen i sig kopplar inte ihop den lilla med den stora historien, men 

möjligheten finns att göra det och spelaren själv kan lätt ta reda mer fakta. Inlednings-

scenerna till Brothers In Arms – Road To Hill 30 när man hoppar ut från sitt flygplan 

kan ge en bra bild och känsla över hur det var att den 6 juni 1944. I datorspelet Medal 

Of Honor – Allied Assualt är en del av spelet att spelaren är med om landstigningen på 

Omaha Beach den 6 juni 1944.62 Känslan spelaren får här är minst lika bra, om inte 

bättre, upplevelsemässigt än att till exempel landsstigningsscen i filmen Rädda menige 

Ryan. Man blir ”sugen på att lära sig mer”, som Adam säger. 

   

Utöver att datorspelen kan skapa ett intresse så kan deras historiebruk vara av godo. Till 

exempel lyfter dataspelet Under Siege lyfter fram en ”bortglömd” grupps historia och 

det här kan tänkas framkalla en debatt om den här gruppens nutida förhållande i 

samhället. Här används med andra ord historien för att diskutera och debattera samtida 

förhållanden, det vill säga historien tolkas från nuet. Till exempel använder sig många 

historiska filmer av det politisk- pedagogiska historiebruket för att diskutera nutida 

frågor snarare än historien i sig. Men många historiska filmer vill naturligtvis säga 

något om den historia den skildrar, men de nutida värderingarna kan ändå slå igenom.63 

Det här är inte aktuellt i de datorspelen som analyserats här, förutom Under Siege, utan 

vad de kan tänkas göra är att de kan påverka spelarens historiemedvetande och är inte 

ett inlägg i det nutida samhället i den bemärkelsen. Konsekvenserna av att spela ett 

historiskt datorspel kan bli att ens tolkning och kunskap av dåtiden blir bristfällig och 

                                                 
62 Electronic Arts, http://www.ea.com, 2007-05-21 
63 Zander Ulf, Det förflutna på vita duken i Karlsson Klas-Göran & Zander Ulf (red.), Historien är nu – 

en introduktion till historiedidaktiken (Lund: Studentlitteratur, 2004) s. 137-138. 
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felaktig. Utifrån begreppet historiemedvetande påverkas vår bild av nutiden och fram-

tiden om vi till exempel har bristfälliga och felaktiga kunskaper om dåtiden.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att har man inte som spelare kunskapen och den 

kritiska inställningen till kommersiella historiska datorspel, när man spelar dem, kan 

man lätt få uppfattningen att det verkligen gick till så här på riktigt. Dessa spel, undan-

taget JFK Reloaded, har som främsta syfte att sälja så många spel som möjligt och där-

med göra så stor vinst som möjligt. De må försöka vara så autentiska som möjligt men 

inte på bekostnad av spelvärdet. JFK Reloaded är det datorspel av dessa som lyckas bäst 

att förmedla en ”neutral” och autentisk syn på historien. Att datorspelens teman kan 

vara omoraliska är en helt annan diskussion, som inte tas upp här. 
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6. Diskussion angående användandet av datorspel i historie-

undervisningen 

 

Här förs en diskussion kring användandet av kommersiella historiska datorspel i 

historieundervisningen byggd utifrån analysen av dessa datorspels historiebruk och 

intervjuerna. Hur det kan förankras i läro- och kursplaner och utifrån teorin om de olika 

inlärningsstilarna, VAK-teorin (Visuell, Auditiva, Kinestetiska). Vidare kommer även 

teorin om inre och yttre motivation att diskuteras. 

 

6.1 Styrdokument 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94) står det att ”[s]kolan skall 

främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad 

och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.”64
 Vidare kan varje en-

skild person läsa i kursplanerna och betygskriterierna för grundskolan att man som 

lärare ska ”[…]tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med 

utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov.”65 Det här 

innebär att vi som lärare ska använda oss av en varierad undervisning där vi ska utgå 

från elevernas intressen och behov. Som nämndes i inledning så spelar eleverna i grund-

skolan till stor del datorspel och vad säger att vi inte kan använda oss av kommersiella 

historiska datorspel i undervisningen utifrån kursplanerna? Ingenting, om nu eleverna 

vill det, eftersom eleverna delvis ska få vara med och bestämma innehåll och arbets-

former i vår undervisning och kursplanerna öppnar för att vi kan använda oss av dator-

spel i undervisningen.  

 

Det finns dock några saker man som lärare måste tänka på om man ska använda sig av 

kommersiella historiska datorspel i sin undervisning. Vad läraren framför allt måste 

vara vaksam på är att denne och eleverna måste vara källkritisk till dessa datorspel. Som 

                                                 
64 Skolverket, Lpo 94,,  
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=15&skolform=11&id=2087&ex
traId=, 2007-05-23 
65Skolverket, Lpo 94,, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=15&skolform=11&id=2087&ex
traId=, 2007-05-23 
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nämnts tidigare, har vissa av dessa datorspel en tveksam historiesyn och historie-

förmedling, utifrån historiebruken. Även om intervjusvaren visar på att eleverna inte 

helt litar på historiska datorspel och har en kritiskt inställning till dem, så bör man som 

lärare trycka på att eleverna måste vara källkritiska när de spelar ett historiskt datorspel. 

Så eleverna inser att dessa historiska datorspel bland annat visar en ”försköning” av 

krig. 

Det som visas i datorspelen är inte ”sanningen” utan snarare en tolkning av dåtiden och 

en anpassning av dåtiden till att passa datorspelens spelidé. Å andra sidan kan man som 

lärare använda sig av kommersiella historiska datorspel i undervisning för att visa på att 

det finns flera olika tolkningar och uppfattningar i samhället om dåtiden. Ett utav målen 

med historia i grundskolan är att eleven ”utvecklar förståelse av historiska företeelsers 

och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas 

ur olika perspektiv.”66
 Dessutom ska eleven ”förvärva [en] förmåga att bedöma olika 

texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiska förlopp.”67 Datorspel 

är en utav dessa medier som tolkar och belyser historiska förlopp. Utifrån kursplan i 

historia ska eleverna få en förmåga att kritiskt granska bland annat datorspel. Även om 

vi inte använder oss av datorspel i undervisningen genom att eleverna får spela dem, så 

ska vi som lärare ändå ge eleverna en förmåga att kritiskt granska dessa. Både för att det 

står så i kursplanerna, men även för att eleverna faktiskt spelar datorspel och därmed 

bör ha en förmåga att kritiskt granska dem.  

 

6.2 VAK-teorin  

 

VAK-teorin är utvecklat av Michael Grinder och är en fortsättning på teorin NLP in 

Education av forskarna Richard Bandler och John Grinder. VAK-teorin är en inlärnings-

modell som utgår från hjärnans sätt att arbeta på. Teorin säger att vi individer har tre 

olika stilar att ta emot information på. Alla tre inlärningsstilarna fungerar för de flesta 

människor, men någon utav dem är dominant. De tre inlärningsstilarna är:68 

                                                 
66Skolverket, Kursplan för historia på grundskolan, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3884&ex
traId=2087, 2007-05-23 
67 Skolverket, Kursplan för historia på grundskolan, 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3884&ex
traId=2087, 2007-05-23 
68 Grinder, Michael, Righting The Educational Conveyor Belt (Portland: Metamorphous Press, 1991) s. 
20-21 
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Visuell – använder bäst synsinnet och kommer ihåg vad hon sett. Dessa lär sig bäst 

genom att läsa eller se på bilder. Dessa har en snabb inlärningsförmåga och passar bra i 

den traditionella skolan.  

 

Auditiv – lär sig bäst genom ljud, samtal och diskussioner. Minns bäst utifrån det som 

diskuteras. Dessa är allmänt sociala och passar också bra in i den traditionella skolan.  

 

Kinestetisk – lär sig bäst när de delaktiga, rör sig, upplever och praktisk användning. 

Här kommer man främst ihåg intryck av upplevelser. Dessa är ofta starka 

känslomänniskor och passar inte in i den traditionella skolan. 

 

Fördelning mellan de tre olika inlärningsstilarna är att 30 % är visuell, 25 % auditiv och 

15 % kinestetisk. Resterande 30 % är blandande. Utifrån fördelningen av inlärnings-

stilarna innebär det här att undervisningen inte är tillräckligt effektiv för eleverna, 

eftersom undervisningen i dagens skola är åt det visuella och i viss mån även åt det 

auditiva hållet. Skulle undervisningen i skolan rent allmänt vara av mer varierad art och 

använda sig mer av alla tre inlärningsstilarna så skulle man inte bara nå fler elever, utan 

också lära de redan duktiga eleverna bli bättre på sina svagare sidor.69 Lärarna Lena 

Boström och Hans Wallenberg menar att den svenska skolan tappar allt fler elever och 

om vi inte ändrar dagens undervisning så är risken stor att vi tappar ännu flera. De 

menar att dagens skola inte gör eleverna tillräckligt motiverade, vilket de antar utifrån 

VAK-teorin.70 De visuella och auditiva eleverna passar bra in i dagens undervisning. De 

kinestetiska eleverna har dock inte samma förutsättningar som visuella och auditiva 

elever har. De elever som har den kinestetiska inlärningsstilen är ofta de vi kategoriserar 

som stökiga och omotiverade. Dessa kan ofta inte sitta still i klassrummet och de kan 

upplevas ”jobbiga” för läraren och de andra eleverna i klassen. Ofta är det dessa elever 

som ”förstör” undervisningen. Hur ska vi då få dessa elever att lära sig något när den 

traditionella undervisningen inte fungerar tillfredsställande? Kan man lära sig från ett 

kommersiellt historiskt datorspel? 

 

                                                 
69 Boström, Lena & Wallenberg, Hans, Inlärnings på elevernas villkor (Jönköping: Brain Books, 2001) s. 
30 
70 Boström & Wallenberg 2001, s. 17 
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Vad som skiljer ett datorspel från andra medier är att man själv som spelare får aktivt 

vara med. Som spelare styr man själv händelseförloppet i dataspelet och kan påverka på 

ett helt annat sätt än hos andra medier. De kinestetiska eleverna kännetecknas av att de 

lär sig bäst när de själv aktivt får göra något och från intryck av upplevelser. Visuella 

och auditiva kan även de lära sig av datorspel i allmänhet då många datorspel också 

använder sig av de visuella och auditiva sinnena. De kommersiella historiska dator-

spelen passar dock bäst in på de kinestetiska eleverna, eftersom dessa datorspel bygger 

sin spelidé på att man som spelare själv ska delta aktivt och få upplevelser genom dator-

spelet. Tyvärr så brister de kommersiella historiska datorspelen i sin historieförmedling 

och eleverna bör inte enbart spela dessa datorspel. Vad man då kan göra är att låta den 

kinestetiska eleven få spela ett utav dessa datorspel för de är spännande och roliga och 

att dessa elever aktivt får göra något. Genom att låta eleverna få göra en praktisk övning 

så kan ett intresse skapas och har man fått ett intresse så kan man bygga vidare med 

dessa elever.71 Just att datorspel är något som kan väcka ett vidare intresse är något som 

eleverna i intervjuerna trycker på. 

 

6.3 Motivation 

 

Professor Gunn Imsen definierar motivation som ”[…]det som orsakar aktivitet hos 

individen, det som håller denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening.”72 

Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Med inre motivation menas att man 

som individ har intresse för saken eller handlingen i sig. Individen motiveras utifrån att 

man tycker det är skoj och upplevelsen känns som meningsfull att hålla på med.73  

Yttre motivation betyder att intresset för en aktivitet eller inlärningen hålls vid liv för att 

individen hoppas få en belöning eller för att man ska uppnå ett yttre mål. Det är inte 

prestationen i sig som är viktig för individen utan vad som uppnås med den. Det här 

betyder inte att prestationen blir tråkigare i den yttre motivationen. Förväntan på vad 

som uppnås vid ett yttre mål kan vara lika lustbetonat som vid en inre motivation.74  

Målet med skolans undervisning är enligt Imsen att eleverna ska lära sig utifrån en inre 

motivation. Eleverna ska vara intresserade av undervisningen därför de tycker den är 

                                                 
71 Boström & Wallenberg 2001, s. 111 
72 Imsen, Gun, Elevens värld (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 271 
73 Imsen 2000, s. 278 
74 Ibid. 
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spännande och rolig.75 Eleverna bör inte motiveras utifrån yttre faktorer, som till 

exempel betyg, utan främst av inre motivation där man känner att det är genuint skoj det 

man håller på med. Dagens traditionella skolundervisning passar inte alla elever. Vissa 

elever har mer inre motivation än andra till skolan i allmänhet. Yttre motivation är 

fortfarande den faktor som spelar störst roll för eleverna i skolan genom att få bra 

betyg.76 

 

Elevernas svar i intervjuerna på vad de tycker om datorspel i allmänhet är att de tycker 

det är skoj, roligt och annorlunda. Alla tycker dessutom att man som lärare kan använda 

datorspel i undervisningen just för att de tycker datorspel är skoj, roligt och annorlunda. 

Imsen menar att eleverna inte ska stimuleras av yttre motivation, vilket betygen kan 

göra. Istället ska eleverna stimuleras utifrån inre motivation genom exempelvis en 

spännande och rolig undervisning. Datorspel kan vara ett sätt som kan göra under-

visningen i skolan spännande och rolig, vilket intervjuerna bland annat visar på. Vad 

datorspelen kan göra här är att skapa den aktivitet hos eleverna som gör att de blir 

intresserad och vill lär sig mer av undervisningen och därmed skapa en inre motivation 

hos eleverna. 

Datorspelen kan här höja elevernas motivation till fortsatt lärande, eftersom de dels får 

spelaren leva sig in i en värld, som inte till exempel filmer och litteratur kan göra på 

samma sätt, då datorspel från andra medier är att man som spelare är mer aktiv i ett 

datorspel än i de andra medierna. Att man kan leva sig in bättre i datorspel än andra 

medier är positivt för elevernas inre motivation.77 Det andra som talar för datorspelen är 

att de har ett visst underhållningsvärde för spelaren. De är roliga att spela, vilket kan 

leda till en förhöjd motivation till fortsatt lärande hos spelaren.78 

 

 

 

 

 

 
                                                 
75 Imsen 2000, s. 452 
76 Imsen 2000, s. 454 
77 Gee James Paul, What Video Games Have To Teach Us About Learning And Literacy (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004) s. 67. 
78 Linderoth Jonas, Datorspelandets Mening (Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis) s. 33. 
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7. Slutsats 

 

I min undersökning gällande kommersiella historiska datorspel har jag kommit fram till 

följande slutsatser angående användandet av dessa datorspel i historieundervisningen 

och deras historiebruk. Gällande historiebruken har jag dragit den slutsatsen att de 

undersökta datorspelen utger sig för att vara autentiska och tidsenliga. Det kommersiella 

syftet och historiebruket genomsyrar upplevelsen och användandet av dessa datorspel. 

Den kommersiella aspekten gör att de undersökta datorspelen har sin utgångspunkt i en 

amerikaniserad världsbild, då det är amerikanska företag som är upphovsmännen till de 

datorspel som denna studie bygger på. Detta kan ge en ensidig subjektiv bild av 

händelsen som datorspelen behandlar. Datorspelens spelidé gör att historien måste 

anpassas till utformningen av datorspelen, på grund av dagens begränsade hård- och 

mjukvara, vilket leder till att bland annat realismen i datorspelen blir lidande. 

Upphovsmännen sätter mer i värde i spelidén än den historiska korrektheten, detta på 

grund av att de är just kommersiella. Undersökningen visar dock på att det finns andra 

historiebruk som kan användas. Detta innefattar bland annat vetenskapliga och 

moraliska bruk. Dessutom finns det även missbruk av historien, som Karlsson påpekar, 

som leder till en missvisande och felaktig bild av historien hos spelaren. Även det 

kommersiella historiebruket kan få effekten av att ge en oriktig förklaring av historien.  

 

Jag har utifrån dels intervjuerna och mina egna erfarenheter från den verksamhets-

förlagda tiden (VFT) har uppmärksammat att vissa elever kan vara svåra att motivera 

och skapa intresse hos gällande ämnesstudier. Därför anser jag att användandet av de 

kommersiella historiska datorspelen kan fungera som en katalysator för att skapa 

intresse för historiska studier hos eleverna. Detta grundar jag delvis på datorspel är en 

stor del av dagens högstadieelever vardag och intresse då det en form av underhållning 

som uppskattas av barn och unga. Enligt kursplanerna ska man som lärare tillsammans 

med eleverna utgå ifrån deras behov och intresse gällande undervisningen. Jag anser att 

datorspel är en väl förankrad företeelse hos dagens högstadieelever och är därmed en av 

de resurser som kan användas inom historieundervisningen. Det är dock viktigt att 

poängtera att datorspelen inte kan ersätta den traditionella undervisningen i skolan utan 

endast kan fungera som ett komplement för att skapa ett intresse hos eleverna. Med 

detta menar jag att man som lärare inte ska avfärda de kommersiella historiska dator-
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spelens potential som ett möjligt intresseskapande medel. Dock krävs det att läraren är 

medveten om, och tydliggör datorspelens kommersiella historiebruk för eleverna. VAK-

teorin visar på att alla elever inte nås av dagens traditionell undervisning och att något 

måste göras för att nå dessa elever så de inte faller utanför. Ett datorspel i under-

visningen kan vara ett sätt att nå de kinestetiska eleverna för att få med dem och därmed 

skapa ett intresse för vidare studier. Datorspelens fördel ligger dock i att de kan tänkas 

skapa ett intresse för fortsatta studier för alla elever, men kanske för de kinestetiska 

eleverna i synnerhet. 

En stor nackdel till att använda sig av kommersiella historiska datorspel i under-

visningen är de två faktorerna pengar och tid. Ett datorspel kostar pengar och de kräver 

bra datorer att spela på samt en tillgång till dessa. Utöver den ekonomiska faktorn så tar 

det tid att spela ett datorspel från början till slut. Å andra sidan behöver man inte spela 

ett datorspel från början till slut och JFK Reloaded tar inte många minuter att spela. Vad 

läraren kan göra är att låta eleverna spela delar av datorspelen för att till exempel som 

ingång till andra världskriget och/eller för att visa hur det kunde tänkas gå till och se ut. 

Inledningsscenerna till Brothers In Arms – Road To Hill 30 när man hoppar ut från sitt 

flygplan kan ge en bra bild och känsla över hur det var att den 6 juni 1944. I datorspelet 

Medal Of Honor – Allied Assualt är en del av spelet att spelaren är med om land-

stigningen på Omaha Beach den 6 juni 1944.79 Känslan spelaren får här är minst lika 

bra, om inte bättre, upplevelsemässigt än att till exempel landsstigningsscen i filmen 

Rädda menige Ryan.  

De positiva faktorerna överväger dock de negativa faktorerna i användandet av 

kommersiella historiska datorspel i undervisningen då de kan bidra till att skapa ett 

intresse och inre motivation för eleverna till vidare studier. Främst så är det upplevelsen 

i sig av ett datorspel och dess underhållningsvärde hos spelare som skapar det här 

intresset och motivationen. Dessutom skiljer sig användandet av ett datorspel än övriga 

undervisningen och det passar vissa elever bättre än andra beroende på vilken 

inlärningsstil man har. Men överlag kan alla elever ta till sig ett datorspel. 

 

En fråga som inte behandlas i uppsatsen är huruvida den moraliska aspekten av 

användandet av datorspelen kan påverka eleverna negativt på grund av till exempel 

våldshandlingarna i de kommersiella historiska datorspelen. Då detta inte är ett ämne 

                                                 
79 Electronic Arts, http://www.ea.com, 2007-05-21 
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som studerats grundligt tidigare anser jag att det skulle vara intressant för framtida 

forskning om det skulle bli en realitet att använda datorspelen som ett komplement i 

historieundervisningen. Ytterligare en aspekt som skulle vara intressant för vidare 

forskning är genusaspekten i datorspelen angående vem de riktar sig till samt vem som 

nyttjar dem. Detta kan vara intressant om datorspelen ska kunna användas som 

komplement i skolan då eleverna i skolan består av en heterogen grupp i avseende 

gällande både kön och intressen.  

 

7.1 Sammanfattning 

 

Statistiken från medierådet visar att över 50 % av barn och unga spelar datorspel minst 

en gång i veckan vilket innebär att det finns ett utbrett intresse av datorspel i allmänhet 

hos barn och ungdomar. Andra medier används frekvent som komplement till den 

traditionella undervisningen i skolan men kommersiella historiska datorspel är inte ett 

av de medier som tillhör undervisningen generellt sett. Syftet med studien är att 

undersöka huruvida detta är ett media som skulle kunna vara användbart som ett 

ytterligare komplement i undervisningen.  

Kommersiella historiska datorspel använder sig av ett kommersiellt historiebruk i första 

hand, detta är något som gör att datorspelen mister en del av autenticiteten gällande den 

historiska beskrivningen. Men det finns undantag på datorspel som visa att andra 

historiebruk kan användas tillsammans med det kommersiella historiebruket, till 

exempel det vetenskapliga och moraliska historiebruket.  

Utifrån urvalskriterierna som består av datorspel som är kommersiella, behandlar en 

historisk händelse eller skeende under 1900-talet, är ett PC-spel, ett First Person 

Shooter-spel, är utgivet på 2000-talet samt en begränsning gällande den tid och de 

ekonomiska resurser jag har för att få tillgång till datorspelen, har jag valt följande 

datorspel: JFK Reloaded, Medal Of Honor - Pacific Assualt, Brothers In Arms - Road 

To Hill 30 och Conflict Vietnam, Return To Castle Wolfenstein och Under Siege 

kortfattat. Dessa datorspel har jag sedan analyserat för att komma fram till hur de 

använder sig av olika historiebruk. Därefter diskuterar jag om datorspel som dessa kan 

användas som komplement till den befintliga undervisningen. Den slutsats som jag drar 

efter att ha genomfört studien är att kommersiella historiska datorspelen kan fungera 

som ett komplement till den traditionella undervisningen i skolan, utifrån teorierna om 
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de olika inlärningsstilarna samt om inre och yttre motivation. Eftersom dessa datorspel 

främst använder sig av det kommersiella historiebruket så får det som konsekvens att 

historien blir vinklad till det syfte som upphovsmännen till datorspelen har, ofta en 

amerikaniserad världsbild. Min konklusion är att datorspelen kan fungera som intresse-

väckande för spelaren och eleverna och uppmuntra till vidare studier av historiska 

händelser och skeenden. 
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