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Abstract: 

Uppsatsen behandlar en studie av datorspelet Brothers in Arms: Road to Hill 30. Ett spel som 

bygger på Stephen E. Ambroses bok Band of Brothers. Spelet jämförs med boken för att hitta 

eventuella skillnader. Som förklaring på dessa skillnader används Cecilia Trenters tes rörande 

populärkultur med historiskt tema. En tes som hävdar att det är viktigare inom 

populärkulturen att skapa stämning och igenkänning hos åskådaren än att vara historiskt 

korrekt. Slutligen diskuteras även lärandepotentialen i spelet. Frågor som ställs är om spelet är 

lämpligt i undervisningen samt vilken bild av historien som förmedlas. Till hjälp med detta 

konsulteras Jan Bjarne Bøes bok Bildene av fortiden – historiedidaktik og historiebevissthet, 

som förklarar att dåtid, nutid och framtidsperspektiv hänger ihop. Ference Martons olika 

teorier om lärande kommer även diskuteras och belysas i sken av spelet.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Skolämnet historia har i princip sett likadant ut i alla tider. De traditionella kunskapskällorna 

är vanligtvis böcker och i viss mån tv-dokumentärer och diabilder. Men i den moderna it-

åldern har det givetvis kommit många nya kanaler att inhämta information från.  Min 

uppfattning är att man antingen har ett stort intresse för det historiska och tycker det är ett 

spännande skolämne, eller så upplever man det som otroligt torrt och tråkigt, föråldrade 

händelser som för ett otränat öga inte har mycket att göra med dagens samhälle. Som blivande 

lärare i just ämnet historia har min ambition länge varit att hitta nya vägar att gå, att få de där 

eleverna som vanligen inte är intresserade av historia, att upptäcka att det faktiskt kan vara 

spännande, intressant och givande att ta reda på vad ”som hände förr”. 

 

Ett område som länge varit oupptäckt vatten är dator- och tv-spelen. Precis som inom 

filmindustrin är teman med historiska anknytningar ett populärt ämne och då främst 

krigsskildringar. Spelen ger då en helt ny dimension till historieberättandet när man iklädd 

rollen som spelaren får en chans att uppleva en specifik historisk händelse mitt i händelsernas 

centrum, och till skillnad från filmens värld har spelaren även en chans att påverka utgången 

av berättelsen i större eller mindre utsträckning.  

 

Eftersom dator- och tv-spel alltid varit ett stort intresse hos undertecknad sedan spädaste 

barnsben föll det sig naturligt att ta sig an ett ämne som tycks vara skrämmande 

underrepresenterat. Kan det vara så att man genom att inte använda sig av dator- och tv-spel 

inom undervisningen därför helt blundat för en möjlighet till alternativt lärande? Ett lärande 

som på ett roligt och intressant sätt inspirerar till fortsatta studier i ett visst ämne eller en 

specifik historisk händelse. Dock är ju en förutsättning för detta att det finns lämpliga spel 

utvecklade för detta, och även om huvudsyftet är att underhålla ska man ändå inte bortse från 

den inlärningsfaktor som kan finnas. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Då datorspelen som verktyg vid historiebruk är en relativt okänd faktor och besitter en 

eventuell potential som morot för ett törstande historieintresse blir således syftet med denna 

studie att se huruvida ett datorspel går att använda som ett alternativ i historieundervisningen i 

dagens skola. Det ligger även i mitt intresse att ta reda på hur Cecilia Trenters teori om 

historiebruk inom populärkultur visar sig i ett specifikt datorspel med historiskt tema. 

Speciellt ett spel som i detta fall bygger på en redan nedtecknad historia. Min frågeställning 

blir därför: 

 

 Vilka former av lärandepotential går att urskilja i spelet Brothers in Arms: Road to 

Hill 30? 

 

 Hur skiljer sig Brothers in Arms: Road to Hill 30 från boken Band of Brothers, och 

hur bottnar dessa skillnader sig i Cecila Trenters teori rörande historiebruk inom 

populärkultur?   

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Forskningen inom historiska anspelningar i dator- och tv-spel är som sagt inte vidare utbredd. 

Vad som däremot har belysts betydligt mer är historien gestaltad i film, vilket får ses som 

besläktat med spelen.  

 

I boken Det förflutna som film och vice versa – Om medierade historiebruk diskuterar nio 

historiker och filmvetare massmedial historieförmedling. Boken fokuserar främst på analyser 

av dokumentärer och historiska spelfilmer som till exempel Rädda Menige Ryan, regisserad 

av Steven Spielberg men även diskuteras bland annat Sergei Eisensteins historiska filmer och 

hur historiska platser förändrats genom att dessa filmatiserats.  

 

I bokens inledning talar Pelle Snickars och Cecilia Trenter om att historisk spelfilm i de flesta 

fall består av förenklingar och tillrättalägganden av historien för att underlätta för 

filmskapandet, men även för att historieförmedlandet genom att iscensätta episka historier 
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skall kunna möjliggöra ökad förståelse för åskådarna som genom filmen skapar ett 

känslomässigt engagemang för det förflutna.
1
  

 

En av de skribenter som deltagit i Snickars och Trenters bok är Mats Jönsson och han menar 

att det skett en ökning inom intresset för audiovisuell mediering av historiska händelser de 

senaste 10-15 åren. En av anledningarna till detta torde vara östblockets och Berlinmurens fall 

1989. Då järnridån lyftes var det många som kände sig osäkra på vad de kunde förvänta sig av 

framtiden och som en reaktion på detta sökte många sig till det förflutna.
2
 Vidare menar 

Jönsson att människan vid 1990-talets början inte längre kände någon historisk tillhörighet 

och att man med digital teknik kunnat göra det möjligt för mer eller mindre historielösa 

människor att skapa en upplevelse som är tillräckligt reell för att ge intrycket av att vara med 

och agera i det förflutna.
3
   

 

Jönsson ser även paralleller mellan spelfilm och dator- och tv-spel. Han menar att båda 

grundar sig i på principer för en virtuell verklighet, /…/en form av imaginär 

realitetsdimension som förutsätter ett illusoriskt respektive reellt medagerande. 
4
 En 

framgångsrik trend den senaste tiden inom datorspelsproduktionen är spel byggda på 

historiska händelser. Spelen är filmiska i sina berättargrepp med klassiska filmgrepp som 

zoomning, tiltning, åkning och panorering av bildutsnittet. Ett typexempel på detta är 

spelserien Medal of Honor som vars tredje del visar tydliga referenser till Stevens Spielbergs 

film Rädda menige Ryan. Jönsson skriver att trots att det lätt skulle kunna antagas att spelen i 

högre grad skildrar fysisk närvaro, håller han inte med då spelens interaktiva krav gör att 

världen utanför ständigt gör sig påmind och att spelaren därför inte upplever en lika intim och 

omslutande verklighet som man som åskådare till en film i en biosalong kanske skulle göra.
5
  

 

I boken Media Research in Progress – JMK Conference Contributions 2002 talar Eva 

Kingsepp om dator- och tv-spel rörande andra världskriget som post-modern fantasy. Hon har 

valt att fokusera på två specifika spel som båda anknyter till andra världskriget; Wolfenstein 

3D och Medal of Honor: Underground. I sin rapport skriver hon att Medal of Honor skapar 

ett real-time historical space där historien spelas upp, historien är inte helt trogen 

                                                
1 Snickars & Trenter (2004), s.20-21. 
2 Jönsson i Snickars & Trenter (2004), s.44. 
3 Jönsson i Snickars & Trenter (2004), s.44-45. 
4 Jönsson i Snickars & Trenter (2004), s.51. 
5 Jönsson i Snickars & Trenter (2004), s.51-53. 
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verkligheten men är ändå en simulering av den.
6
 Hon menar att många av dessa historiska 

spel äger rum i så kallat förstapersonsperspektiv, det vill säga, spelet visas ifrån 

spelkaraktärens ögon, detta för att förstärka inlevelsekänslan av att man faktiskt är med och 

påverkar historien. Båda dessa två spel hon valt att fokusera sig på är just försatta i 

förstapersonsperspektiv och tillhör genren First-Person Shooter (FPS). Även om det har gått 

åtta år mellan det att Wolfenstein 3D och Medal of Honor: Underground lanserades är 

upplägget att man som spelare är på de ”goda” allierades sida och bekämpar de tyska 

nazisterna. Kingsepp menar att det först på senare år det blivit möjligt i spel att ställa sig på 

den tyska sidan.
7
  

 

Vidare skriver Kingsepp att medan Medal of Honor: Underground mer vill skildra specifika 

detaljer och händelser från andra världskriget söker istället Wolfenstein 3D spela på att 

stereotypisera Nazismen. Slottet Wolfenstein som är platsen för spelet är fullbelamrat med 

nazistiska symboler såsom hakkors, tyska örnar, porträtt på Hitler, men även ting som genom 

sin placering i spelet upplevs som nazistiska till exempel rustningar och annan 

medeltidsinredning (efter nazisternas förkärlek till det medeltida), schäferhundar och graal-

liknande bägare i guld. Detta för att skapa en känsla av att man faktiskt befinner sig i 

ondskans boning. Kingsepp jämför slottet Wolfenstein med Himmlers slott Wewelsburg som 

återfinns i Medal of Honor: Underground, där Himmlers slott slår sig slätt mot det fiktiva 

nazi-slottet i Wolfenstein 3D.
8
  

 

Mats Jönsson skriver i sin bok Film och historia – historisk Hollywoodfilm 1960-2000 även 

han om relationen mellan film och historia. Det som driver boken är tesen: Film utgör ett i 

stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som alltid säger mer av empiriskt värde om sin 

produktionskontext än det gör om perioden som skildras.
9
 Med detta menar Jönsson att ytterst 

få filmer har accepterats som historiska källor genom åren och att han vill belysa historiska 

filmer ur ett annat seende. Han menar att den historievetenskapliga källkritikens teori om att 

ju längre tidsavstånd en film har mellan den händelse den belyser och dess inspelningstid, 

desto större är sannolikheten att filmen istället blir till kommentarer och exempel på sin 

                                                
6 Kingsepp (2003), s.137. 
7 Kingsepp (2003), s.137-140. 
8 Kingsepp (2003), s.142-43. 
9 Jönsson (2004), s.1. 
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samtids historiesyn, inte ska vara det avgörande. Man ska inte värdera filmen enbart efter 

felaktigheter i den historiska skildringen.
10

 

 

Eva Petersson behandlar i boken Non-formal Learning Through Ludic Engagement Within 

Interactive Environments (2006) alternativa inlärningsätt med en interaktiv prägel. 

Undersökningen behandlar barn med olika former av begränsade förmågor (t ex 

funktionshinder). Petersson menar att barnen genom att sättas in i situationer där de 

interaktiva redskapen (såsom kameror och virtuell verklighet) används frammanas barnens 

nyfikenhet och intresse för att öva och använda sina annars begränsade förmågor. Detta till 

följd av att ett utnyttjande av dessa förmågor är ett måste för den ultimata upplevelsen.
11

 

 

Vidare menar Petersson att designen på det interaktiva verktyget spelar en vital roll för dess 

potential. Vid ett tillfälle fick försökspersonerna tillgång till fri rörlighet där deltagarna skulle 

få chans att interaktera utan krav, regler eller förväntningar. Men eftersom deltagarna inte fått 

full förståelse för hur systemet fungerade och dess regler var det svårt att hantera denna frihet. 

Studien visar istället att raka, klara och enkla direktiv istället skapar en kreativ och givande 

atmosfär.
12

   

 

I boken Bildene av fortiden – Historiedidaktik og historiebevissthet (2002) skriver Jan Bjarne 

Bøe om historiedidaktik och historiemedvetenhet. I denna bok hävdar Bøe att den bild elever i 

skolan har av nutiden, dåtiden och framtiden baseras på alla intryck de får genom massmedia, 

resor inom och utan för det egna landet, genom kulturella aktiviteter (så som museibesök) och 

andra sociala sammanhang, och inte minst genom berättandet.
13

  

 

Vidare talar Bøe om historia som två skilda begrepp, saker som har hänt, och berättandet om 

dåtiden. Bøe menar att det är den andra meningen som är den viktiga inom historieberättandet 

då det är denna form som bedrivs inom skolan.
14

  

 

Historiemedvetenhet innehåller tre dimensioner anser Bøe, dåtidstolkning, nutidsförståelse 

samt framtidsperspektiv. Att det är våra kunskaper om dåtiden som formar vår 

                                                
10 Jönsson (2004), s.1. 
11 Petersson (2006), s.85. 
12 Petersson (2006), s.91-93. 
13 Bøe (2002), s.15. 
14 Bøe (2002), s.19-20. 
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nutidsförståelse som i sin tur påverkar vårt framtidsperspektiv. Alla människor tolkar dåtiden 

på ett eller annat sätt menar Bøe. En historiker ser en historisk händelse på ett visst sätt, 

medan till exempel en nynazist kan se precis samma händelse på ett helt annat sätt.
15

 

 

Historieundervisningen måste alltså då försöka visa och stärka elevernas förståelse för 

sammanhanget mellan dåtid, nutid och framtid. Att genom vi även tolkar historien genom vår 

förförståelse för vår egen tid, att det inte bara är tack vare historien som vi tolkar vår samtid 

på ett visst sätt. 
16

 

 

1.4 Teoretiska aspekter 

  

Cecilia Trenter talar i boken Det förflutna som film och vice versa – Om medierade 

historiebruk om historiebruk inom populärkultur och pornografi. Hon menar att den historia 

som framställs här inte är samma historia som när akademiker forskar om det förflutna. 

Akademiker forskar ofta i politisk historia vilket gör att studier i samhällets historiebruk även 

de tar sin utgångspunkt där. Trenter hävdar att historiebruk som underhållning inte alls får 

samma status och värde som det historiebruk där kunskapssökande står i fokus.
17

 När 

historien används för att underhålla blir det inte sällan att de historiska referenserna får stå till 

sidan för att tillfredsställa konsumentens behov. En historisk handling ger oss ett facit på hur 

historien slutade. Trenter menar då att eftersom vi vet att Tyskland förlorade andra 

världskriget trots inledande framgångar blir rollfigurerna och berättelsen inte sällan formade 

efter den mall som vår kunskap om vad som skedde utgör.
18

  

 

Vidare menar Trenter att kravet på realism, konsekvens och trovärdighet ser olikt ut inom de 

olika genrerna inom populärkultur. Trots att populärkulturen inte söker eller förmedlar 

kunskap om det förflutna är ändå strävan efter trovärdighet det som styr. Rent praktiskt 

betyder detta att den som berättar historien (författaren, filmproducenten) använder sig av den 

historiekultur som redan finns i samhället. Det kan bestå av bilder, symboler, berättelser eller 

fakta om historien som stämmer överens med mediets genrekrav för att skapa ett trovärdigt 

rum. Det är den visuella upplevelsen som är av betydelse, oavsett om den är historiskt korrekt 

eller ej så ska den skapa stämning av den tänkta historiska tidpunkten. Alltså, Trenter menar 

                                                
15 Bøe (2002), s.20,28. 
16 Bøe (2002), s.29. 
17 Trenter i Snickars & Trenter (2004), s.99. 
18 Trenter i Snickars & Trenter (2004), s.100. 



9 

att man inom populärkulturen inte strävar efter att använda historia som en realistisk 

återspegling av det förflutna utan att den skall användas som berättelsens rum för att den på så 

sätt skapade stämningen ska bygga upp trovärdigheten.
19

 Ett annat vanligt förekommande 

fenomen inom populärkulturiskt historiebruk, menar Trenter, är att spela på 

igenkänningsfaktorn och nostalgiska tillbakablickar för att stärka trovärdigheten.
20

 

 

 

1.5 Om lärande 

 

I boken Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet av Lena Boström och 

Hans Wallenberg delas eleverna upp i tre olika kategorier; visuell, auditiv och kinestetisk. 

Denna uppdelning påvisar tre olika inlärningsstilar, den visuella behöver klara detaljer och en 

uttalad plan för att förstå sammanhanget. Detta medan den kinestetiska lär sig genom att 

”göra” saker och prova sig fram. Däremellan återfinns den auditiva som tar sig fram verbalt i 

första hand innan något annat sätt provas.
21

 

 

Vidare kommer den visuella lätt ihåg det hon sett, hon är noggrann och tycker det är viktigt 

att det är ordning och reda. Hon har god förmåga för långtidsplanering. Verbala instruktioner 

fungerar inte vidare bra utan vill hellre läsa själv. Den auditiva lär sig å andra sidan främst via 

hörseln. Hon diskuterar gärna och vill allra helst vara den enda som pratar, minns bäst saker 

som diskuterats fram, talar bättre än hon skriver. Den kinestetiska är dålig på detaljer, minns 

främst genom olika intryck och upplevelser, hon går på ”magkänsla” för att ta reda på om 

något är rätt. Ordning och reda är inte det viktigaste utan en oregelbunden layout i till 

exempel böcker är att föredra för den kinestetiska personen. 
22

   

 

I de flesta fall fungerar alla tre stilarna på alla elever, dock tenderar ofta en stil att bli den 

dominerande. Skolan har genom historien oftast tillämpat den visuella och den auditiva 

inlärningsstilen, men detta fungerar naturligtvis inte lika bra för alla elever. Oftast far de 

kinestetiska illa då de tack vare detta klassas som mindre begåvade. Detta stämmer självklart 

                                                
19 Trenter i Snickars & Trenter (2004), s.100-101, 118. 
20 Trenter i Snickars & Trenter (2004), s.103. 
21 Boström & Wallenberg (1997), s.28. 
22 Boström & Wallenberg (1997), s.28-29. 
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inte då det snarare handlar om brister i undervisningen, att det inte når fram till alla elever 

snarare än att eleverna är obegåvade.
23

 

 

I Ingrid Carlgren och Ference Martons bok Lärare av i morgon står det att läsa om en teori 

förespråkad av antropologen Jean Lave. Teorin innebär att det inte enbart är lärandet man lär 

sig utan att det innefattar hela situationen eleven befinner sig i. Detta innefattar även saker 

som läraren normalt inte tror är lärandets föremål. Ett exempel som Carlgren och Marton 

belyser är Laves studier rörande hur skräddarlärlingar i Liberia lär sig sitt yrke. Lave menade 

att de i första hand inte lärde sig att sy byxor utan snarare ett sätt att leva, de lärde sig ett sätt 

att förtjäna sitt uppehälle och genom detta en chans till överlevnad och möjlighet att bli 

skräddarmästare.
24

   

 

Att ha kunskap om någonting kan ha mer än en betydelse. Kunskapen kan se ut på många 

olika sätt, ett enkelt exempel är apelsinen. Innebörden kan variera; det är en frukt, det är något 

man gör juice av eller något man använder vid forskning om näringsintag. Likväl är alla dessa 

innebörder kunskap om just apelsinen. Det handlar bara om olika sätt att se och tänka kring en 

och samma sak, olika sätt att erfara verkligheten.
25

 

 

En annan aspekt gällande lärande handlar om variationens betydelse. Carlgren och Marton 

belyser ett exempel där två grupper barn får öva sig på att kasta en boll mot ett mål. Den ena 

gruppen kastar från olika positioner medan den andra gruppen står på samma plats under hela 

försöket. Efter detta får båda grupperna prova att kasta mot ett nytt mål där positionen är ny 

för barnen. Vid en senare jämförelse grupperna emellan, visar en klar trend att den första 

gruppen med varierade positioner lyckades bättre än gruppen som kastade från en och samma 

plats vid den första övningen. Varierad övning tycks således vara överlägsen konstant övning 

när det gäller den aspekt som varierades i övningen.
26

 

 

Dock, en viktig aspekt att ta i beaktande, är att för att kunna urskilja något i en händelse måste 

variation ha upplevts. Det vill säga för att anknyta till en studiesituation; den som har jobbat 

med uppgifter som skiftat i olika dimensioner, behärskar nya oförutsägbara uppgifter som 

                                                
23 Boström & Wallenberg (1997), s.30. 
24 Carlgren & Marton (2000), s.128-129. 
25 Carlgren & Marton (2000), s.129. 
26 Carlgren & Marton (2000), s.134-135. 
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innefattas i dessa dimensioner avsevärt mycket bättre än den som istället ägnat sina studier åt 

ett mer avgränsat problemområde.
27

   

 

Marton behandlar även fenomenet lärande tillsammans med Shirley Booth i boken Om 

lärande. Där omnämns två olika inlärningssätt; ytinriktat lärande och djupinriktat lärande. 

Med det förstnämnda menas att den studerande fokuserar på just det som skall studeras, och 

därigenom enbart skapar sig en sekventiell förståelse. Den studerande lär sig det som genom 

ett krav, något som skall göras för att senare kommas ihåg. Djupinriktat lärande kan däremot 

ses om motpolen till det ytinriktade lärandet. Här ser istället den studerande en möjlighet till 

att ta reda på saker om omvärlden i och med uppgiften. Det är helheten som ligger i fokus och 

uppgiften blir således en öppning mot verkligheten, då den studerande kopplar uppgiften till 

sin egen omvärld.
28

  

 

Den stora skillnaden mellan ytinriktat och djupinriktat lärande är alltså att den förstnämnda 

ser uppgiften som faktasamlande för en framtida uppspelning medan den senare ser saker i ett 

nytt ljus som relateras till omvärlden och tidigare erfarenheter, en faktor till förändring av sig 

själv. Dessutom tar den studerande som tillämpar djupinriktat lärande ofta pauser för att 

reflektera över samband mellan helhet och del.
29

 Men, menar Marton och Booth, djupinriktat 

lärande är inte lätt att frammana. Ofta begränsas de lärande av de instruktioner och frågor som 

ges ihop med en uppgift. För att djupinriktat lärande skall främjas behövs ett relevant 

innehåll, och relevant innehåll nås lättast genom att utgå från de studerandes frågor i 

undervisningen.
30

  

 

Gällande historieundervisningen står det att läsa i Grundskolans kursplaner och 

betygskriterier att reflektion spelar en stor och viktig roll. Historieämnet ska kopplas samman 

med elevens egen historia för att på så sätt öka förståelsen mellan människor. Eleven bör även 

kunna reflektera över likheter och olikheter mellan olika historiska epoker.
31

 Även här 

uppmuntras således ett djupinriktat lärande. 

 

                                                
27 Carlgren & Marton (2000), s.137. 
28 Marton & Booth (2000), s.54-56. 
29 Marton & Booth (2000), 55, 216-217. 
30 Marton & Booth (2000), s.216-219, 231. 
31 Skolverket (2000), s.77-79. 
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1.6 Metod 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar kommer jag att göra en analys av både boken 

Band of Brothers och spelet Brothers in Arms: Road to Hill 30, där kommer jag försöka se till 

de skillnader och likheter som målas upp i de båda verken. Eftersom spelet enbart fokuserar 

på den första veckan efter stormningen av Normandie kommer jag även bara fokusera på 

denna del av boken. Därefter kommer jag att skärskåda Brothers in Arms: Road to Hill 30 

genom Cecilia Trenters teori om historiebruk inom populärkulturen för att på så sätt se om 

den är tillämpbar även inom dator- och tv-spel. Anledningen till att jag valde just dessa två 

verk är främst som tidigare noterat att Brothers in Arms: Road to Hill 30 bygger på Ambroses 

bok, och att boken i sig är en skildring där överlevande soldater från kompaniet Easy själva 

ger sin bild av vad som skedde under resan från Normandie till Örnnästet.  

 

Utöver detta kommer jag att försöka utröna spelets eventuella lärandepotential. Till min hjälp 

kommer jag tillämpa lite olika teorier om lärande, främst från Ference Marton, Ingrid 

Carlgren och Shirley Booth men även Lena Boström och Hans Wallenberg. Med hjälp av 

dessa teorier har jag satt upp ett par kriterier jag kommer att bedöma spelet utifrån. Dessa 

kriterier är; interaktion hos eleven, det vill säga, låter spelet eleven gripa in i historien, och i 

så fall, vilka blir konsekvenserna? Med andra ord, får spelaren möjlighet att prova sig fram i 

kinestetisk stil? Ger spelet någon förståelse för sambandet mellan orsak/verkan? Detta kan ses 

som ett verktyg till ett djupinriktat lärande. Vilka olika perspektiv ger spelet av en viss 

historisk händelse? Ger spelet eleverna någon historisk empati? Alltså, ger det någon 

förståelse för människornas situationer/känslor/upplevelser? Även detta är kopplat till det 

djupinriktade lärandet då det hjälper till att se helheten av en specifik händelse. 

För att kunna tillämpa dessa teorier på bästa sätt kommer jag när jag spelar igenom spelet 

aktivt leta efter element i spelets uppdrag så som spelarens möjlighet att påverka handlingen, 

om och hur dessa handlingar kan leda till ett djupinriktat lärande samt söka försöka utröna 

vilken inlärningsstil som spelet lämpar sig för. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsens huvuddel kommer att bestå två avsnitt: I det första kommer boken Band of 

Brothers att behandlas, det kommer då att bestå av en redogörelse av vad boken belyser och 
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vad som författaren anser vara det viktiga i den berättelse som målas upp. I den andra delen 

kommer spelet Brothers in Arms: Road to Hill 30 vara det som är målet för analysen. Likt 

redogörelsen för Band of Brothers kommer det här att följa en genomgång av spelet, var 

tonvikten ligger, vilka aspekter som kan anses det viktigaste som spelet vill framhäva samt 

närvarokänslan. Efter de båda delarna kommer en jämförande studie och analys med hjälp av 

Trenters teori, samt en undersökning om spelets lärandepotential i skenet av Carlgren och 

Marton, Bostöm och Wallenberg och Marton och Booths olika teorier om lärande att 

sammanfatta studien. 
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2. Band of Brothers 

 

Stephen E. Ambroses bok Band of Brothers – E Company, 506th Regiment, 101st Airborne 

from Normandy to Hitler’s Eagle’s Nest (1992, 2001) är den som legat till grund för den 

välkända tv-serien med samma namn, men den är även inspirationskällan till Xbox-spelet 

Brothers in Arms: The Road to Hill 30 som jag valt att göra min analys av. Boken skildrar 

händelserna för de unga män som ingick i det luftburna kompaniet Easy. Läsaren får inblick i 

de unga soldaternas tankar och ageranden, och boken inbjuder till en resa från militärträning 

fram till efterdyningarna av Tysklands kapitulation. 

 

Ambrose var professor i historia och har skrivit flertalet böcker med historiska teman, men 

han har även agerat historisk rådgivare till filmer som Rädda menige Ryan (1998) och som 

producent till tv-serien Band of Brothers (2001) som är baserad på hans bok med samma 

namn. Boken är en faktabok där Ambrose har intervjuat några av männen från Easy och sedan 

sammanställt deras utsagor till en berättelse.  

 

Närvarokänslan är påträngande och skildringarna av natten till D-dagen och stormningen av 

Normandie gör att läsaren känner sig delaktig i operationen. Det är inte svårt att som läsare 

identifiera sig med de olika karaktärerna var öde i boken skildras. I början av boken då läsaren 

får följa männen i dess förberedelser inför angreppen i Europa nämns bland annat instruktören 

och förste löjtnant (senare befordrad till kapten) Herbert Sobel från Chicago, som drillade de 

unga kämparna i bland annat nattliga marscher i full utrustning, utan rast, utan cigaretter och 

utan vatten. För att eftersträva detta brukade Sobel kontrollera att var mans vattenflaska 

fortfarande var full efter marschen.
32

 Bara tanken på detta kan göra läsaren torr i halsen.  

 

Vidare får läsaren även följa rekryterna under deras hoppträning och här framställs männen 

som de främsta bland de främsta då träningen enligt den sedvanliga rutinen genomgick fyra 

olika faser, där en första (fas A) bestod av fysisk träning. Easy behövde enligt boken ej 

genomföra detta första steg då de ”skrattade” åt sina instruktörer som var dem kraftigt 

underlägsna, männen ska t ex ha hånat sergeanterna genom att springa baklänges vid 

löpträning.
33

 Genom ett sådant framställande uppfattas männen som speciella och på så sätt 

lättare att identifiera sig med då man som läsare gärna likställer sig själv med handlingens 

                                                
32 Ambrose (2001), s. 17-19. 
33 Ambrose (2001), s. 30. 
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”hjälte”. Den man som står i fokus i boken är otvivelaktigt löjtnant Richard Winters, en av 

instruktörerna som även kom att bli Easys befälhavare i fält. 

 

2.1 Normandie, D-dagen 

 

Ambrose beskriver flygturen mot Normandie natten till den 6 juni 1944 detaljerat och 

ingående. Stämningen i gruppen var otroligt spänd, alla var nervösa och förväntansfulla. Att 

de skulle få vara med om något stort rådde det ingen tvekan om. Ambrose berättar även att 

amerikanarna blivit intresserade av den brittiska utrusningen med extra packsäckar på benen 

som efter uthoppet från planet skulle hänga nedanför hopparen så att när han landade slapp 

leta efter sin packning, dock hade amerikanarna aldrig hoppat med något liknande, men 

bestämde sig ändå för att använda sig av idén.
34

  

 

Landningen blev smått kaotisk, de brittiska packningsanordningarna fungerade inte som det 

var tänkt, och dessutom flög planen för lågt och i för hög hastighet. Detta resulterade i att 

packningarna spreds för vinden och männen från Easy missade sina planerade 

landningsplatser. Förvirringen var stor, männen glömde sina lösenord för identifiering, vilket 

höll på att sluta med att de misstog varandra för tyskar.
35

  

 

När männen senare slutit upp med de andra amerikanarna i Normandie blev de genast 

utskickade på ett uppdrag att slå ut ett par tyska posteringar med kanoner och maskingevär i 

området utanför den lilla byn Le Grande-Chemin. I och med att området där de tyska 

kanonerna fanns posterade var omringat av häckar gav detta Easy en möjlighet att anfalla 

tyskarna från olika håll. En grupp åt vänster, en åt höger och en rakt fram. Anfallet beskrivs 

som att männen agerade som en maskin, ett stadigt lag utan utmärkande hjältar. Samtidigt 

som en grupp anföll en kanon framifrån passade ett annat lag på att flankera samma kanon 

från sidan. Vid övertagandet av den tredje kanonen erövrades dokument och kartor som 

visade var resterande kanoner var posterade, i och med detta blev anfallen mot resterande 

mycket lättare. Tre timmar efter det att ordern hade mottagits hade Easy oskadliggjort 

samtliga kanoner, förlorat fyra män samt två skadade. Tyskarnas förluster var betydligt större, 

Easy hade besegrat en pluton på 50 man, med 15 döda, 12 fångar och många skadade.
36

 

                                                
34 Ambrose (2001), s.66. 
35 Ambrose (2001), s.71-74. 
36 Ambrose (2001), s.79-84. 
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Framåt eftermiddagen var villa Brécourt målet för männen från Easy. Herrgården tillhörde en 

fransk veteran från första världskriget vid namn Överste de Vallavielle och hans fru och två 

tonårssöner. Tyska maskingevär ockuperade området men med hjälp av stridsvagnar och 

kanoner bjöd tyskarna inget större motstånd, dock råkade en av amerikanarna av misstag 

skjuta en av sönerna Vallavielle i ryggen. Troligen misstagen för en tysk eller en tysk 

kollaboratör. Senare på eftermiddagen hade Easy även rensat ut den närliggande byn Ste. 

Marie-du-Mont samt det lilla samhället Culoville från tyska soldater och Winters beslöt att 

det var dags att hålla för dagen. D-dagen var över och Easy hade rönt stora framgångar.
37

 

 

 

2.2 Vägen mot Carentan 

 

Morgonen efter fick Winters ordern att Easy skulle leda marschen mot Vierville. Därefter var 

målet att ta sig söderut via byn St. Côme-du-Mont för att slutligen nå Carentan. Vierville 

erövrades utan större svårigheter och resten av dagen ägnade Easy till att slå tillbaka anfall 

från den tyska översten von der Heydtes kompani av fallskärmsjägare. Följande dag hade 

amerikanarna även intagit St. Côme-du-Mont och Easys uppdrag var att bevaka det 

högkvarter som där uppsattes. Ett uppdrag som pågick de nästkommande tre dagarna.
38

  

 

Under dessa dagar passade männen på att samla krafter och ladda in för kommande uppdrag, 

byns vinkällare hittades och resulterade i en överkonsumtion av alkoholhaltiga drycker. Men 

enligt Winters var detta inget ovanligt beteende då männen var unga, gröna och alldeles för 

stressade för att kunna hantera situationen annorlunda.
39

 

 

Den 10 juni anslöts den 29:e till 101:a divisionen nordöst om Carentan. Strandområdet var nu 

säkrat men avancemang var besvärligt då det krävdes att samtliga tyska trupper drevs från 

området. Men gick långsamt eftersom det saknades både ammunition och artilleri samt att 

häckarna hindrade deras framfart. Carentan var som en flaskhals som amerikanarna var 

tvungna att spräcka. En uppgift som lämnades till 101:a divisionen där även Easy ingick.
40

 

                                                
37 Ambrose (2001), s.86-88. 
38 Ambrose (2001), s.89. 
39 Ambrose (2001), s.90. 
40 Ambrose (2001), s.91. 
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Anfallet mot Carentan skulle äga rum den 12 juni, och bestå av ett anfall från tre olika håll. 

Easy och kompani F fick uppdraget att ta sig runt Carentan natten till den 12:e för att vara 

redo att anfalla söderifrån i gryningen. Vägen mot Carentan sträckte sig över träskmarker och 

häckar för att senare mötas upp av en järnväg. På vägen dit tappade Easy kontakten med F 

som höll täten, men efter ett par skärmytslingar med tyska maskingevär lyckades Easy tillslut 

nå järnvägsspåret. Halv sex på morgonen var Easy på plats i Carentan för att inleda anfallet. 

Målet var en T-korsning som hölls av det tyska fallskärmskompaniet. De sista hundra meterna 

fram till korsningen bestod av en rak väg med små diken på vardera sidan. Kompani F skulle 

ta den vänstra flanken medan Easy skulle gå till angrepp rakt framifrån. Som reserv hade man 

kompani D.
41

   

 

Männen från Easy hade föga kännedom av vad som väntade dem. När de närmade sig 

korsningen möttes det av tysk eld och männen kastade sig ner i dikena. Winters försökte 

desperat få dem att fortsätta framåt men männen var som paralyserade av skräck. Det var först 

då Winters ställt sig upp mitt i vägen och vrålat åt männen att anfalla som de vaknade upp. 

Detta var tydligen första gången som Winters höjt rösten på detta sätt. En timme senare var 

området säkrat och Carentan låg under amerikanskt befäl. Men en ny attack från tyskarna var 

att räkna med, och den skulle säkerligen komma från samma håll som Easy tagit sig in i byn. 

För att göra sig beredda på detta skickades soldater ut flera kilometer från byn för att sätta upp 

försvarsställningar på höjderna. Under dagen noterades flera tyska patruller i området, och 

orden löd att anfalla halv sex i gryningen morgonen efter. Dock blev amerikanarna störda 

redan klockan tre på natten av en tysk grupp som kom vandrande på vägen, högljudda och 

skjutandes. Troligen fulla, och när de möttes av moteld drog de sig snabbt tillbaka.
42

  

 

Halv sex gav Winters ordern att anfalla och i samma stund gav även överste von der Haydtes 

sin order till fallskärmsjägarna att anfalla med full styrka. Kaos utbröt då båda sidor sköt mot 

allt som rörde sig. Kompani F fick snart dra sig tillbaka när motståndet blev dem övermäktigt, 

och även kompani D var tvungna att retirera efter ett tag. Detta lämnade Easy ensamma kvar 

instängda i byn. Men Easy lyckades trots detta stå emot de tyska anfallen, halv fem på 

eftermiddagen kom dock amerikanska förstärkningar bestående av 60 stridsvagnar och en stor 

                                                
41 Ambrose (2001), s.91-95. 
42 Ambrose (2001), s.98-99. 
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grupp infanterisoldater. Nu var det amerikanarna som hade övertaget och hade snart slagit 

tillbaka det tyska anfallet. Klockan 11 på kvällen kunde männen från Easy äntligen vila ut.
43

  

 

                                                
43 Ambrose (2001), s.99-101. 
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3. Brothers in Arms: Road to Hill 30 

 

Brothers in Arms: Road to Hill 30 är det första spel som företaget Gearbox Software utvecklat 

där de själva ägt rättigheterna. Tidigare har nämnda företag gjort sig känt genom att utveckla 

expansionsdelar till det bästsäljande PC-spelet Half-Life. Spelet riktar sig främst till en 

vuxnare publik då det i många länder runt om i Europa har en rekommenderad åldersgräns på 

16-18 år. Spelets producent, Randall ”Randy” Pitchford II, har bland annat mottagit 

utmärkelse för bästa PC-spel 2000 (Half-Life: Opposing Force), och är även VD för Gearbox 

Software.  

 

I spelet Brothers in Arms: Road to Hill 30, inträder spelaren rollen som Sergeant Matthew 

Baker, som ingår i en grupp amerikanska fallskärmsjägare som anlände till Normandie under 

morgontimmarna före D-dagen. Spelet utspelar sig under åtta dagar efter D-dagen och det är 

spelarens uppgift att se till att gruppen överlever. Tillskillnad från många andra First Person 

Shooters (FPS) så spelas Brothers in Arms lite annorlunda, där man i vanliga fall spelar rollen 

som den ensamma hjälten, eller individen i en grupp så kontrollerar spelaren här förutom 

sergeant Baker även de andra gruppmedlemmarna genom att ge dem order om att skjuta eller 

att förflytta sig. Oftast består gruppen av två lag där det första är lättare beväpnat och således 

snabbare, medan det andra laget är långsammare men med tyngre artilleri.  

 

Dessa två grupper kompletterar varandra på det sätt att den bakre gruppen täcker den främre. 

Spelet är nämligen utvecklat så att alla soldater har en skrämselmätare. När mätaren är röd 

kan soldaterna hoppa fram och skjuta när som helst. När mätaren istället är grå eller vit vågar 

soldaterna inte skjuta utan tar istället betäckning bakom hus och buskage. Genom att avlossa 

skott mot fienden men inte nödvändigtvis träffa kan spelaren hålla fienden i schack så att den 

främre enheten kan smyga fram och skjuta fienden från en annan vinkel. Att spelet är 

uppbyggt på detta sätt har sin förklaring i att spelet försökt återskapa de låsta situationer som 

ofta uppstod under Andra världskriget, men för att inte tråka ut spelaren har denna typ av 

strategi tillämpats, menar John F Antal, före detta fallskärmsjägare och expertrådgivare till 

utvecklarna av spelet.
44

 

 

 

                                                
44 Super Play september 2004, s.41. 
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3.1 Genomvandring av spelet 

 

Spelet består som sagt av ett antal uppdrag där man iklädd rollen som Matt Baker skall leda 

sina män till seger. Spelets första uppdrag är dock lite märkligt förlagd till efter spelets 

huvuduppdrag är slutfört, och går mer eller mindre ut på att Baker blir nedskjuten av tyskarna 

den 13 juni 1944. Men det hela får sedan sin förklaring i att man får höra Baker som en 

berättarröst genom hela spelet, som om de där åtta dagarna i Normandie var en tillbakablick 

istället för en nutida händelse. 

 

Spelaren får sen möta Baker och hans 12 män i planet över Engelska kanalen. Att männen är 

spända och nervös inför deras uppdrag märks tydligt, inte minst när en av soldaterna kräks på 

golvet i planet. Ljudet från de tyska kanonerna blir allt starkare och ungefär samtidigt som 

den röda lampan i planets tak tänds, träffas planet av tysk eld. Männen hoppar ur planet i hast 

och under färden ner mot marken ser spelaren genom Bakers ögon hur packsäckarna lossnar 

från fallskärmarna och faller fritt mot marken. Spelaren övertar kontrollen som Baker när han 

nått marken, han är då ovetande om sin exakta position och saknar all utrustning. Resten av 

uppdraget går ut på att hitta sina män och möta upp på en samlingsplats strax utanför Ste. 

Mère-Eglise. 

 

Sedan fortsätter spelet med en genomgång hur själva spelmekaniken går till, målet är att 

oskadliggöra tyskarnas utposterade luftvärnskanoner. Därefter beger sig sällskapet mot 

samlingsplatsen på Utah Beach. När stranden är nådd är det dags att inta en mindre, icke 

namngiven, fransk by som är ockuperad av tyskarna. Oddsen är inte på Bakers sida men 

amerikanarna lyckas ändå driva ut dem med hjälp av flankmetoden. Från den lilla byn går 

sedan resan vidare via Foucarville till Hiesville där d-dagens sista uppdrag utspelar sig. Baker 

måste här rensa upp ett blivande landningsfält där den tyske befälhavaren Rommel har slagit 

upp ett antal pålar för att förhindra de allierades framfart. Baker och hans gäng möter här ett 

ändlöst antal tyskar som beskjuter dem kraftigt, och fortsätter återkomma fram till dess att 

samtliga pålar är undanröjda. Detta är den hittills mest krävande uppgiften för männen, men 

när uppdraget är slutfört har de överlevt d-dagen. 

 

Den 7 juni påbörjar männen sin resa mot Carentan. Första stoppet är byn Vierville där Baker 

och hans män får förstärkning av pansarvagn, körd av en gammal vän till Baker. Med hjälp av 
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pansarvagnen beger de sig vidare till St.Côme-du-Mont, på vägen dit hamnar de i bakhåll 

(som kom att kallas ”Dead Man’s Corner”) och pansarvagnen blir beskjuten av bazooka. När 

striden är vunnen uppdagas det att pansarvagnsföraren dog under striden. De fortsätter sen 

vidare med att inta St.Côme-du-Mont för att därifrån sedan söka sig mot Carentan. Strax 

söder om St.Côme-du-Mont ligger en lada där tyskarna satt upp en bas, Bakers grupp delar 

upp sig i två för att inta ladan. När detta väl är slutfört hör Baker ett skrik, vilket visar sig 

tillhöra en av hans män från den andra gruppen. Två av Bakers män från den gruppen har 

fallit under striden. 

 

Efter detta måste Baker och de andra skära av samtliga vägar utom en som går in och ut till 

Carentan, männen och även Baker ifrågasätter vem som bär skulden för de två stupade 

männen. Men dessa funderingar får ej komma i vägen för uppdraget. På den enda väg som nu 

är brukbar in till Carentan har tyskarna intagit ett hus som måste stormas för att senare agera 

som bas för de allierade, detta utförs med hjälp av rökbomber från amerikanska flygplan.  

Med det under de allierades kontroll är Carentan nästa mål. 

 

Carentan är en strategiskt viktig stad och genom att erövra den förbättras de allierades chanser 

avsevärt. Baker får order om att inta staden och slå ut så många tyskar som möjligt. Väl inne i 

staden bestämmer sig männen för att söka sig till stadens kyrka då sikten från kyrktornet gör 

det enkelt att se var i staden tyskarna befinner sig. Bakers order är att vara posterad uppe i 

tornet med kikarsikte och spelaren får nu i uppgift att skjuta alla tyskar som syns i kikarsiktet. 

När det dyker upp pansarvagnar i området måste Baker istället söka rätt på den bazooka som 

enligt uppgifter skall finnas på kyrkans norra sida. 

 

Med hjälp av bazookan lyckas Baker driva tillbaka tyskarna och allt som återstår är att 

försvara Hill 30. Det kan tyckas lugnt till en början men skenet bedrar. Snart får Baker höra 

att tyskarna satt in hela armén för att stoppa de allierades framfart. De tyska pansarvagnarna 

attackerar häftigt och slår Baker medvetslös. Det som sedan utspelar sig är precis det samma 

som i det första uppdraget. Det är alltså härifrån som återblicken kom. Baker blir väckt och 

får ordern att söka förstärkning från de allierade pansarvagnarna. Baker finner efter lite 

skärmytslingar med tyska soldater två allierade stridsvagnar och tar dem med sig tillbaka. På 

vägen stöter de på ett par tyska pansarvagnar men lyckas slå ut dem. Väl framme vid Hill 30 

är slaget ganska lätt vunnet med stöd från stridsvagnarna. I spelets slutscen får Baker och de 

andra männen beröm för sina insatser. Samtidigt som Baker mottar sin befordran faller tyska 
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bomber över staden och insikten om att kriget är långt ifrån över kommer över männen som 

ger sig av i all hast för att bekämpa fienden. 
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4. Jämförande diskussion 

 

Efter att ha läst boken Band of Brothers och spelat spelet Brothers in Arms: Road to Hill 30 

har jag noterat att det finns både skillnader och likheter. Den främst märkbara skillnaden de 

båda emellan är att spelet innehåller fiktiva karaktärer medan boken nämner männen vid sina 

riktiga namn. Men det finns givetvis betydligt fler skillnader än så. Boken fäster mycket vikt 

vid personers tankar, åsikter och ageranden. I boken talas det vid flertalet tillfällen om 

soldaternas supande.  

 

Lieutenant Welsh found a barrel of cognac,”and I think he was trying to drink 

it all by himself,” Winters recalled. (…) We got that problem straightened out 

in a few days”. It didn’t stay straightened out. There was just too much booze 

around (…).  45 

 

Detta supande som uppenbarligen var ett problem för männen enligt boken återfinns 

överhuvudtaget inte alls i spelet. Istället fokuserar spelet mycket på själva stridsmomenten. 

Egentligen är detta inget anmärkningsvärt då spelet främst är till för att spelas och inte för att 

studera soldaternas alkoholvanor på sin lediga tid. Vidare behandlar även boken på ett flertal 

ställen hur de amerikanska soldaterna plundrade de döda (både allierade och fienden) och 

övergivna byggnader. I spelet förekommer inget av detta slag, allt spelaren kan stjäla är 

ammunition och vapen som de döda tyskarna lämnat efter sig. 

 

Huvudpersonen i boken får antas vara Winters och det finns en del likheter mellan honom och 

Baker i spelet. Precis som i boken där det för det mesta är Winters som tänker tillbaka på 

tiden i Europa så är det i spelet Baker som återberättar de där åtta dagarna i Normandie. 

Mellan varje uppdrag hör spelaren Baker som en berättarröst där han tänker tillbaka på vad 

som det som hände. 

 

Det som är mest intressant vid en jämförelse mellan de båda berättelserna är själva vägen från 

natten då de lämnade flygplanet fram till dess att de intagit och befriat Carentan. Spelets 

början är nästan en exakt kopia av bokens beskrivning av natten. Planet blir träffat av de tyska 

luftvärnen och männen tappar sina packsäckar i hoppet. Det totala kaos som råder när 

                                                
45Ambrose (2001), s.90. 
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trupperna når marken och inser att de är utspridda och inte riktigt vet var de hamnade. Den 

förvirring som råder är väldigt stark både i boken och i spelet.  

 

Efter detta skiljer sig dock bok och spel åt. Boken talar om stridigheter i Le Grand-Chemin 

och ett befriande av villa Brécourt, för att senare även erövra Ste. Marie-du-Mont som de 

primära uppdragen under D-dagen. I spelet ter sig dock D-dagens operationer tämligen 

annorlunda. Varken Le Grand-Chemin eller villa Brécourt omnämns i spelet, istället rör sig 

spelaren i områdena kring Foucarville. Varför spelskaparna valt att avvika från den väg som 

boken stakat ut är inte helt självklart. Men det är inte helt omöjligt att det är som Cecilia 

Trenter menar, att trovärdigheten är viktigare än den historiska korrektheten.
46

 För spelet ger 

trots allt ett ganska trovärdigt intryck. Även om det kanske vore mer historiskt korrekt att låta 

Baker och de andra besöka dessa platser blir det mer spännande att få i uppdrag att ta över en 

by som redan borde ligga under amerikanskt befäl, och ingen vet varför den kryllar av tyska 

soldater, än att befria en villa tillhörande en fransk general från första världskriget. 

 

Skillnaderna fortsätter även dagarna efter D-dagen. Även om männens resa besöker samma 

platser i både spelet och boken utspelas deras äventyr relativt olika. Anfallet mot Vierville är 

visserligen ganska simpelt vunnet i både bok och spel, men vägen mot St. Côme-du-Mont 

som beskrivs som en vila för soldaterna i boken, blir i spelet näst intill raka motsatsen. Med 

hårda angrepp från den tyska armén. Återigen bevisas Trenters tes, då spelskaparna säkerligen 

medvetet valt att frångå den faktiska historien och fästa vikt vid de sammanstötningar som 

äger rum mellan de allierade och tyskarna. Huruvida detta stärker trovärdigheten eller 

försvagar den är inte helt lätt att avgöra. Å ena sidan kan spelaren mycket väl uppleva det som 

en förstärkning till att visa det eldprov männen genomgick i sin eftersträvan att befria 

Carentan. Men om spelaren har några förkunskaper kan det tänkas ha motsatt effekt då 

hjältarnas stridsduglighet överdimensioneras. Detaljrikedomen och försöket att återskapa 

miljöerna som det faktiskt var är något spelskaparna har eftersträvat. I uppdraget Dead Man’s 

Corner är till exempel stridsvagnen med Bakers döde vän en nästan exakt avspegling av ett 

foto från verkligheten.
47

 

 

Likaså skiljer sig de tre dagarna efter att St.Côme-du-Mont blivit befriat fram till dagen då 

Carentan skulle intas. Det stämmer visserligen att de angrep staden via järnvägen, men alla de 

                                                
46 Trenter i Snickars & Trenter (2004), s.100-101. 
47 Bild från spelet samt originalbilden finns att beskåda i tidningen Super Play, mars 2005, s.69. 
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uppdrag som spelaren måste klara av de dagarna innan angreppet har inget med boken att 

göra. Dessa blir klara utfyllnadsuppdrag för att spelet inte skulle bli alltför kort. Det är därför 

inte helt långsökt att tro att spelskaparna hämtat inspiration från de uppdrag de andra 

kompanierna som inte vaktade lägret tog sig för under dessa dagar. 

 

Under själva slutstriden inne i Carentan finns det även där en hel del små skillnader. Dessa 

behöver inte tvunget vara uppdiktade i rent underhållningssyfte utan kan mycket väl ha ägt 

rum, bara att de inte omnämnts i boken. De stora skillnaderna under angreppet mot Carentan 

är främst uppdraget Baker får som prickskytt från kyrktornet, då boken inte behandlar 

prickskytte överhuvudtaget. Spelet tar dock inte heller alla bokens delar i beaktning. Winters 

svårigheter med att få männen att bryta in i staden då de utsätts för maskingevärseld lyser med 

sin frånvaro. Att striden inne i Carentan är långt ifrån stillsam råder det ingen tvekan om i 

spelet, men det upplevs inte alls som det kaos som boken beskriver. Vilket till viss del 

säkerligen kan bero på att männen i boken erfarit lugnare stunder än männen i spelet. Boken 

talar om att både allierade och tyskar sköt mot sina egna då ingen visste vem den andra var 

och att alla gjorde allt för att döda fienden.
48

 Detta inträffar inte under spelets gång. 

 

Själva slutskedet i kampen om Carentan skiljer sig även den lite åt i boken respektive spelet. 

Att det kommer ett motangrepp från tyskarna stämmer bra i både bok och spel, det är 

detaljerna hur det hela går till som skiljer. Boken hävdar att Easy står ensamma kvar för att 

försvara Carentan mot en alltför mäktig tysk krigshär och att förstärkningen bestående av 60 

stridsvagnar och otaliga infanterisoldater kommer i grevens tid för att slå tillbaka fienden. 

Spelet å andra sidan behandlar denna sista batalj aningen annorlunda, då det är Baker själv 

som får ge sig iväg för att söka upp två amerikanska stridsvagnar som kan hjälpa till att driva 

tyskarna på flykten. Detta är ett typexempel den igenkänningsfaktor och rollfigurer som 

Trenter talar om.
49

 Inom filmens värld är det inte alls ovanligt med en ensam hjälte som i 

slutscenerna tar sig an något som kan tyckas omöjligt och som detta till trots även lyckas 

genomföra det och rädda dagen.  

 

 

 

                                                
48 Ambrose (2001), s. 99-101. 
49 Trenter i Snickars & Trenter (2004), s.100, 103. 
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4.1 Spelets lärandepotential 

 

Efter att ha gjort denna djupstudie av spelet Brothers in Arms: Road to Hill 30, går det då att 

urskilja någon lärandepotential i spelet? En fråga som inte är helt lätt att besvara. Självklart 

går det alltid att lära sig något, men är det som spelet förmedlar relevant kunskap? Eftersom 

spelskaparna lagt ner otroligt mycket energi på detaljer rörande miljön kan spelet ses som ett 

redskap för att visa hur det såg ut i Frankrike i början på juni 1944.  

 

Att se spelet som en möjlig historielektion om andra världskriget är lite mer problematiskt. 

Eftersom spelet inte alltid är helt historiskt korrekt ger spelet mer en bild av hur ”det kunde 

vara” istället för ”hur det verkligen var”. Däremot har spelskaparna jobbat väldigt hårt med att 

skapa rätt atmosfär för att få spelaren att tro att han eller hon verkligen är på plats i 

Normandie. Spelet är väldigt levande, speciellt i och med att dialogen mellan soldaterna är 

trovärdig, i början av ett uppdrag står två soldater till exempel och diskuterar huruvida 

stålmannen är bättre än läderlappen. Med tanke på att dessa soldaters ålder ligger någonstans 

mellan 18 och 23 år, låter diskussionen inte helt overklig. Även om det är mörka tider måste 

även den privata sociala biten tas hänsyn till. Det förekommer även en hel del fula ord vilket 

även det bidrar till att allvarskänslan gör sig påmind. Spelskaparna har även lagt in, förvisso 

ganska simpla, tyska fraser som fienden använder sig av. Allt för att göra spelet så autentiskt 

som möjligt. 

 

4.1.1 Olika perspektiv 

 

En annan viktig faktor att diskutera är att om nu spelet visar historien som den var, med 

undantag för vissa populärkulturella friheter, vilken historia förmedlar det då? Att den 

amerikanska propagandan sprudlar ur spelet råder inte den minsta tvekan om, dessa 

amerikanska hjältar räddar Europa från Hitler. Ingenstans nämns de andra länder som ingick i 

de allierade styrkorna. Det tas inte hänsyn till att när stormningen av Normandie ägde rum 

hade krigslyckan vänt för Tyskland som var på defensiven. Spelet framhäver istället att det 

fanns män som gjorde skillnad. Helyllepojkar som inte plundrade eller våldtog. Amerikanska 

hjältar som med livet som insats slogs för den fria världens fortlevnad. 
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Med detta i åtanke går det att se det Bøe förmedlade i sin bok Bilden av fortiden – 

Historiedidaktik og historiebevissthet, vår uppfattning av en händelse i dåtiden speglas av den 

syn vi har i nutiden.
50

 Alltså formas vårt synsätt på amerikanarnas glorifierande av sina 

insatser i Normandie delvis utav deras roll som världspolis i dagens samhälle. Vår bild av 

dåtiden skapas alltså av vår bild av dagens samhälle och vice versa. Det är inte svårt att se att 

spelskaparna gärna vill framhäva Amerikas storhet under andra världskriget. Hade 

utvecklarna istället varit från något annat land kan det tänkas att perspektivet varit 

annorlunda. Nu levereras dock det amerikanska perspektivet. Men påverkar detta 

lärandepotentialen? Troligtvis inte, amerikanarna spelade trots allt en stor roll i kriget även 

om det i det här fallet glorifierar deras insatser. 

 

4.1.2 Kausalitet 

 

Väljer man att se det som en lektion i hur de första åtta dagarna efter D-dagen gick till i det 

amerikanska lägret anser jag att lärandepotentialen är likvärdig vilken välgjord hollywoodfilm 

med samma tema som helst. Precis som Trenter säger spelar de skillnader från verkligheten 

som faktiskt finns mindre roll i det stora hela. Det ger som sagt spelaren en chans att uppleva 

historien på ett helt annat sätt än vad de traditionella läroböckerna förmedlar. Dock har 

spelaren ingen chans att påverka utgången av historien. Om Bakers män dör under ett 

uppdrag, lever de ändå i nästa (om det inte är tänkt att de ska dö). Likaså om Baker skulle 

misslyckas så är det bara att börja om, Bakers misstag får inga följder. På så sätt blir 

sambandet mellan orsak och verkan tämligen svagt.  Men om ett datorspel ska ersätta 

historieböckerna krävs det betydligt hårdare krav på en historisk korrekthet än vad spelet idag 

vittnar om.  

 

4.1.3 Interaktion 

 

Dock är själva grundtanken i sig inte så tokig. För att knyta an till Boströms och Wallenbergs 

teorier om de olika inlärningsstilarna så torde för de kinestetiska en interaktiv upplevelse som 

till exempel ett datorspel med historiskt tema vara ett inlärningssätt som är lätt att ta till sig. 

Spelet i sig erbjuder nämligen spelaren att ta del i allt som händer istället för att bara passivt ta 

emot information. Ett ganska tydligt exempel är att spelaren inte alltid får klara direktiv om 

                                                
50 Bøe (2002), s.29. 
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hur ett problem ska lösas. Spelaren får således prova sig fram till vad som kan tänkas vara det 

bästa och i vissa fall enda sättet att lösa problemet. Vägen är inte alltid rak, som till exempel 

ett uppdrag där spelaren ska röja undan en åker för att möjligöra landning. Inga direkta 

direktiv ges om vart spelaren bör börja, all information består av att det tyska motståndet är 

oändligt fram till dess att fältet är upprensat. Ett sätt som kan variera undervisningen lite från 

det traditionellt visuella och auditiva inlärningsstilarna.  

 

Gällande variation och det som Carlgren och Marton skriver om, huruvida ett varierat 

inlärningssätt breddar individen och ökar deras förmåga att hantera en ny situation, så vittnar 

spelet om just en sådan situation. Då detta är en annorlunda situation för inlärning kan det i 

många fall upplevas som konstigt i förhållande till de traditionella inlärningssätten. Men som 

Carlgren och Marton skriver är det inte enbart lärandet i sig som är det viktiga utan hela 

situationen som eleven befinner sig i.
51

 Eleven här kanske inte bara lär sig just vad som hände 

för dessa män den första veckan efter stormningen av Normandie, utan istället får förståelse 

för hur de amerikanska fallskärmsjägarna betedde sig i strid, vilka vapen som användes eller 

kanske rent av något så trivialt som hur uniformerna skilde sig åt mellan amerikaner och 

tyskar. Allt detta som i den stora bilden ökar elevens historiska uppfattning. 

 

Varierade undervisningsstilar i sig ökar inlärningsförmågan, och även om spelet i sig inte är 

det bäst lämpade i undervisningssyfte så kan det mycket väl tänkas stimulera inlärningen då 

det blir ett avbräck från de traditionella studierna och på så sätt bygga en bro mot andra 

uppgifter. Likheten kan dras till Martons experiment med bollarna, där barnen som kastade 

mot målet från olika positioner har lättare att ta sig an ett nytt mål.
52

  

 

4.1.4 Djupinriktat lärande 

 

Martons och Booths teorier om ytinriktat kontra djupinriktat lärande är även möjligt att 

tillämpa på spelet. Att ytinriktat lärande skulle vara möjligt förefaller tämligen självklart, att 

spela spelet för att sedan kunna återberätta spelets innehåll vid ett senare tillfälle. Vad som är 

mer intressant är huruvida elever kan se ett djupinriktat lärande istället. Går det att få eleverna 

att reflektera över sambandet mellan del och helhet? Rimligen borde det finnas ett par vägar 

att gå. Vad betydde till exempel fritagandet av Carentan för de allierade trupperna? Eller för 

                                                
51 Carlgren & Marton (2000), s.128. 
52 Carlgren & Marton (2000), s.134-135. 
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att ta uppdraget med det blivande landningsfältet återigen, hade de allierade lyckats om inte 

Baker och hans mannar hade rensat fältet, och vilka effekter kunde det i så fall fått?  

Innehållets relevans är som tidigare konstaterat en av grundpelarna för djupinriktat lärande. 

Väldigt förenklat skulle det i teorin kunna uppmuntra eleverna till djupinriktat lärande om 

man som lärare spelar på ”rätt strängar” så att säga.  Det gäller att ringa in den aspekt av 

ämnet som kan tänkas främja elevens intresse och framhäva det. Rent hypotetiskt kan det 

finnas en elev som är måttligt förtjust i ämnet historia men som älskar att spela datorspel. 

Med detta som en inkörsport kan djupinriktat lärande erfaras hos just denne elev. 

 

Med kriterierna för historieämnet i grundskolan i åtanke, där det talas om att eleven ska kunna 

reflektera över skillnader och likheter mellan olika historiska epoker, bör det inte vara allt för 

långsökt att dra paralleller mellan en händelse som ägde rum för 50-60 år sedan och en 

händelse som inte är allt för främmande för elever med invandrarbakgrund, som i många fall 

upplevt krigets fasor personligen. Samtidigt blir spelet en mall för eleverna i hur amerikansk 

krigsföring tillämpades på 1930-1940-talet, något som eleverna kan ha i tanken när de läser 

om Amerikas äventyr i mellanöstern nuförtiden.  

 

 

4.2 Kritik mot spelet. 

 

Vid en kort bedömning av spelet utöver själva lärandepotentialen tycks spelet precis i början 

vara väldigt simpelt, men svårighetsgraden ökar raskt, det blir mer som en soldatsimulator än 

en nöjesresa. Spelaren måste hela tiden tänka på var han eller hon har sina män, det går inte 

som i många liknande spel leka den ensamma hjälten. Utan eldstöd från sina män blir Baker 

snart nedskjuten. Tempot i spelet blir därför förhållande vis lågt, även om det i många fall 

krävs att spelaren fattar raska beslut. Därför går det att anta att många elever som aldrig spelat 

ett spel av den här typen kan ha problem med att ta sig vidare. 

 

Vad spelet däremot lyckats med är att förmedla själva situationen som Baker och hans män 

befinner sig i. Närvarokänslan är påtagande, speciellt mot slutet när de allierade ska försvara 

Hill 30 och eldkraften från tyskarna är som intensivast, när Baker blir knockad och paniken i 

de andra männens röster hörs. Det är inte svårt att ryckas med och själv identifiera sig med 
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Baker och ta del av krigets fasor. Men den höga svårighetsgraden tar lite udden av 

upplevelsen.  
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5. Sammanfattning och slutsatser 

 

Eftersom datorspel som hjälpmedel vid historiebruk är ett tämligen obrukat område var det ett 

ganska självklart val att studera huruvida det var gångbart. Till min hjälp valde jag att 

använda mig av Stephen E. Ambroses bok Band of Brothers (2001) som grund och Gearbox 

datorspel Brothers in Arms: Road to Hill 30 som exempel på spel. Anledningen till att jag 

valde just Brothers in Arms föreföll naturligt då spelet bygger på Ambroses bok om 

fallskärmsjägarna.  

 

Då spelet enbart behandlar de första åtta dagarna efter stormningen av Normandie fokuserade 

jag endast på de delar av Ambroses bok som behandlar dessa dagar. Boken följer dock 

Winters och hans män genom hela deras resa från militärträningen hemma i USA till 

övertagandet av Hitlers Örnnäste. Boken lägger mycket vikt vid olika personers agerande och 

tankar de överlevande har idag när de tänker tillbaka på tiden i Frankrike. Personliga 

anekdoter är även det ett förkommande fenomen i boken. Spelet lägger istället vikt på 

striderna mot tyskarna, dessa omnämns givetvis i boken, men det är inte alls lika utstuderade 

som i spelet. Dock får det antas att ett spel som baseras på anekdoter, tankar och individuella 

ageranden inte alls blir lika intressant som ett spel där action ofta ligger i fokus. 

 

När boken och spelet jämfördes konstaterades det att mycket var likt men att de var de små 

(och ibland ganska avgörande) detaljerna som skiljde de båda åt. Huvudpersonen, samt de 

flesta andra soldaterna i spelet har fiktiva namn till exempel. Natten till D-dagen utspelas 

ungefär detsamma, medan de sedan framåt morgonen går skilda vägar. Då boken berättar om 

frigörandet av villa Brécourt tillhörande en fransk general från första världskriget så 

behandlar spelet istället soldaternas strapatser kring den lilla byn Foucarville.  

 

Skillnaderna fortsätter i sen i ungefär samma takt, att uppdragen som soldaterna i boken tar 

sig an inte helt stämmer överens med de i spelet. Dagarna efter D-dagen innefattar samma 

områden i både bok och spel, men spelet fyller ut dagarna då soldaterna enligt boken enbart 

hade vakttjänstgöring med andra uppdrag som att rädda patruller som kommit i trångmål med 

den tyska armén. Allt för att göra spelet mer underhållande för spelaren. 

 



32 

Med Cecilia Trenters teorier rörande populärkultur och historiebruk, där hon menar att den 

historiska korrektheten gärna får stå till sidan för att skapa stämning, igenkännande, allt för att 

tillfredställa konsumenternas behov. Detta återfinns vid flera tillfällen i Band of Brothers: 

Road to Hill 30. Inte minst i dessa tidigare nämnda uppdrag som inte alls omnämns i boken, 

men även andra saker. Spelets huvudperson Matthew Baker får även lite av den ensamma 

hjälten-statusen som gärna återfinns i Hollywoodfilmer. Detta blir väldigt påtagande i spelets 

slutstrid då Baker ensam måste leta reda på pansarvagnsförstärkning.  

 

Det återfinns dock en del exempel på lärandepotential i spelet. Det går naturligtvis att se 

spelet som en berättelse om andra världskriget, men frågan är om det förmedlar relevant 

kunskap. Att spelskaparna försökt göra spelet så realistiskt som möjligt gällande miljöer råder 

det ingen tvekan om. Närvarokänslan blir även den påtaglig då även de små detaljerna som 

obetydligt småpratande soldaterna emellan bidrar till att upplevelsen för spelaren bli väldigt 

levande. Att soldaterna inte bara är kollin som ska kontrolleras utan att de faktiskt har egna 

känslor och tankar. 

 

Den främsta lärandepotentialen ligger i vilken historia det är som förmedlas. Spelet är sett ur 

ett amerikanskt perspektiv och glorifierar gärna de amerikanska truppernas åtaganden. 

Ingenstans i spelet visas amerikanarnas svagare sidor så som den grava alkoholkonsumtion 

som boken målar upp. Inte heller att det skulle förekomma plundring av döda soldater och 

övergivna franska byggnader eller i viss mån även våldtäkter förekommer i spelet. Spelet 

duger som ett komplement i historieundervisningen men något substitut till historieböckerna 

är det inte, främst på grund av sin subjektivitet. Som Bøe säger så samspelar vår bild av 

dåtiden med vår uppfattning av vår samtid. Amerikas storhet av idag speglas i spelets dåtid. 

Hade spelet utvecklats av fransmän, ryssar eller varför inte tyskar hade spelet kanske inte 

nödvändigtvis blivit mer objektivt men det hade säkerligen framställts på annat sätt. Detta är 

dock inte den enda aspekten i lärandepotentialen i spelet utan det finns även andra delar som 

bidrar till den. 

 

Själva iden med ett spel som behandlar en historisk händelse är inte tokig i sig. Spelet har på 

pappret en rad förutsättningar för att lyckas, spelskaparna har strävat efter en så 

verklighetstrogen upplevelse som möjligt. Men för att se spelet ur ett lärandeperspektiv med 

teorier från bland annat Carlgren och Marton, genom att spela spelet lär sig eleverna inte bara 

vad som hände i en specifik historisk händelse utan de lär sig även mycket runt omkring 
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denna händelse. Då spelet strävar efter att vara så autentisk som möjligt lär sig även eleverna 

till exempel vilka vapen som användes, hur det såg ut i Normandie eller hur soldaternas 

uniformer såg ut. 

 

Spelet främjar även stundtals den kinestetiska inlärningsstilen, då spelaren inte alltid får givna 

instruktioner om hur ett uppdrag skall lösas utan låter spelaren känna sig fram, vilken strategi 

som gör att uppdraget går att lösa. Ett typexempel på detta är det uppdrag där Baker skall 

rensa upp ett fält så att det kan användas som landningsbana för de allierade trupperna.  Detta 

vilket kan agera som ett stimulis och inkörsport för historia även för elever som vanligen 

kanske inte uppskattar ämnet. 

 

Då Carlgren och Marton fastställt att variation främjar lärande i nya situationer så även ifall 

spelet i sig kanske inte var det mest lysande exemplaret så är grundidén ganska god då det kan 

lära eleverna ett nytt sätt att hämta in information. Detta i sin tur kan leda till ett djupinriktat 

lärande då Marton och Booth menar att djupinriktat lärande handlar om att se helheten i 

förhållande till delarna, att lära om omvärlden med hjälp av uppgiften.  Det blir då läraren 

uppgift att försöka få eleverna till ett djupinriktat lärande genom att få dem att reflektera över 

vilka samband som kan tänkas finnas mellan Bakers framgångar i de olika uppdragen och de 

allierades framgångar i kriget.  

 

För att sammanfatta uppgiften, så är det utvalda spelet inte det bästa då det till skillnad från 

Ambroses bok inte ger hela sanningen, spelet visar inte det dåliga beteende som de 

amerikanska soldaterna bitvis visade upp genom plundring och andra förbrytelser. Spelaren 

får en skev bild som glorifierar de amerikanska insatserna, men också tar sig vissa 

populärkulturellt artistiska friheter, enligt Trenters linjer. Lärandepotentialen i spelet finns 

stundom där, men handlar i mångt och mycket mer om datorspel som läromedel överlag än 

just Brothers In Arms: Road To Hill 30.    

 

 

5.1 Kritik mot studien och förslag på framtida forskning  

 

Som kritik mot denna studie kan det sägas att spännvidden är aningen snäv. Det skulle kunna 

ha gjorts en mer omfattande studie av fler skildringar av dessa åtta dagar i Normandie. 
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Resultatet blir i detta fall endast godtyckligt för det utvalda spelet i fråga. För att kunna utröna 

huruvida det går att använda datorspel i undervisningssyfte (som fungerar bättre än valt spel 

ifråga) skulle ett större antal spel behöva analyseras. Detta var dock inte möjligt på grund av 

det begränsade utrymme som fanns i denna typ av studie. 

 

Som framtida studier skulle man kunna tänka sig just en större studie i samma anda. Där fler 

böcker som skildrar den faktiska sanningen om en viss historisk händelse och därefter 

analysera ett antal spel som även de bygger på denna händelse, för att sen genom bland annat 

Trenters ögon se huruvida den historiska korrektheten återfinns i spelen och på så sätt skulle 

kunna utgöra en grogrund för en framtida multimedial historieförmedling. 
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