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1. Introduktion  

Att man i skolans värld använder sig av olika sorters material och medier i ett klassrum i 

samband med undervisning är någonting många kanske känner igen. Att läsa skönlitteratur, 

bläddra i läroböcker eller se på dokumentärfilm är alla exempel på hur man kan komma i 

kontakt med ämnen och teman vid användning av olika medier. Ett nytt medium som årligen 

globalt ökar i popularitet är dator och tv-spel.1 Därför är analyser och annan forskning om 

mediet viktigt för att förstå vad mediet innefattar och hur man kan gå tillväga för att på bästa 

sätt använda mediet.  

I Sverige startade den första gymnasiala e-sport (elektronisk sport) utbildningen 2015. 2 Sedan 

dess har efterfrågan om liknande utbildningar ökat vilket har lett fram till att det erbjuds e-

sport utbildningar i flera olika städer runtom i landet. En del forskning har gjorts på spel och 

dess användning i det multimediala klassrummet. Sådana analyser handlar oftast mer om 

språkutveckling och mindre om historia.3 Trots att det finns undersökningar och analyser om 

datorspel i skolmiljö så finns det fortfarande få kommersiella spel som har blivit undersökta i 

undervisningssyfte och ännu färre med koppling till ämnet historia.  

Det som jag finner vara av intresse är kombinationen av ett populärt medium som spel och 

undervisning eller lärande. Jag vill undersöka om det finns en möjlighet till att använda ett 

specifikt spel som ett komplement till undervisning i ämnet historia genom att analysera 

historiebruk och undersöka möjligheter för spelbaserad undervisning. 

Denna studien kommer möjligen ge insikt eller ny kunskap som kan bidra till förståelsen av 

ett specifikt spel i undervisningssyfte eller som komplement till undervisning i ämnet historia. 

 

 

 

 

                                                           
1 Statista, Value of the global video games market from 2011 to 2020, 2018.  
2 Gymnasium, Plugga e-sport på gymnasiet, 2017. 
3  Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., ... & Pereira, J. (2016). An update to the 

systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious 

games. Computers & Education, 94, 178-192 
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1.1. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studien är att analysera spelet Call of Duty WWII för att undersöka 

historiebruk och historiemedvetande i spelet samt att undersöka om det finns en möjlighet att 

använda spelet i undervisningssyfte i ämnet historia. Syftet har lett fram till följande 

frågeställningar: 

 

Vilka historiebruk kan man som spelare tolka ur spelet Call of Duty WWII? 

Kommuniceras historiemedvetande till spelaren i spelet och på så sätt hur?  

På vilket sätt skulle användandet utav detta spel kunna berika historieundervisning? 
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2. Tidigare forskning  

Sedan datorspel började utvecklas och spelas har det funnits analyser och olika metoder att 

kategorisera och problematisera både innehållet och upplevelsen som spelet genererar till 

mottagaren, det vill säga spelaren. Datorspel blir oftast uppdelade i genre likt andra medier 

men även baserat på syfte. 4 Syftet kan bland annat handla om huruvida spelet är skapat ur ett 

pedagogiskt eller kommersiellt syfte.  

På senare år har olika fält inom spelforskning uppkommit där bland annat språkinlärning men 

även historian i spel omnämns. Boyle, et al., har gjort en databasanalys av datorspel och dess 

påstådda effekter.5 I studien finns få underhållningsspel analyserade när det kommer till 

lärandets effekter och på så sätt även lärandepotential. Av endast fem analyserade 

underhållning-spel nämns historia enbart en gång, vilket ger en insikt om att det behövs fler 

studier inom området. Studien gjordes på digitala spel mellan 2009 – 2014. 

2.1. Historiebruk  

Metzger och Paxton betonar skillnaden på att vissa spelskapare försöker skapa autentiska spel 

där de rådfrågar historiker och influensernas av historiskt källmaterial för att skapa autentiska 

miljöer medan andra spelskapare skapar en egen tolkning av historien.6 De skriver att forskare 

tar upp matematik och språkinlärning vid användandet av spel men att även ämnet historia 

blivit intressant för forskare. De hävdar att det inom spelanalyser finns en uppdelning i fältet 

inom historia. Metzger och Paxton menar på att vissa fokuserar på interaktionen mellan 

spelaren och spelet i ett specifikt spel som handlar om historia medan andra fokuserar på hur 

spel tenderar att förstärka snarare än utmana västerländska värderingar i dagens samhälle. I 

flera undersökta analyser kan man tyda att fokuset ligger i varken den ena eller den andra 

delen och i andra fall så kan man tolka att forskare fokuserar på en kombination utav båda 

indelningarna. Metzger och Paxton menar också på att det finns forskare som analyserar hur 

spelare interagerar med varandra både inom och utanför spelet utöver spelanalyser av olika 

slag.7  

                                                           
4 Egenfeldt-Nielsen, S., Heide Smith, J., Pajares Tosca, S. (2015). Understanding video games: the essential 

introduction. Third edition. New York: Routledge 
5 Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., ... & Pereira, J. (2016). An update to the 

systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious 

games. Computers & Education, 94, 178-192 
6 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
7 Ibid. 
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Samtidigt som Metzger och Paxton uttryckligen är positiva till spel och argumenterar för att 

spel ger insikt eller information som är djupare än medier som film så skriver de även att de 

inte är säkra på hur man ska gå tillväga för att ta vara på detta medium i klassrumsmiljö.8 De 

är alltså inte självklart för författarna om mediet kan appliceras i ett klassrum och hur man 

skulle kunna gå tillväga för att nå den ”djupare” kunskapen sett till kunskapen de 

argumenterar för som finns i film eller andra medier. 

Metzger och Paxton påstår att populärmedia som spel kan skapa kollektivt minne med vad 

som blir ihågkommit och samtidigt vad som blir bortglömt ifrån en historisk händelse.9 De 

hävdar också att vissa inte använder sig utav historian utan skapar någonting man hade velat 

se eller önskade hände, vilket då kan leda till kontrafaktisk historia eller som de benämner 

som önskehistoria.10 Det senare, önskehistoria, förklaras genom att spelarna eller skaparna av 

spelet får uppleva någonting det önskade hade hänt men som egentligen skiljer sig från 

historien. Metzger och Paxton betonar även andra användningar av vad de kallar historiska 

utplaceringar genom olika förklaringar som de benämner med olika begrepp. Någonting de 

kallar Borrowed Authenticity används genom att man använder en underliggande historisk 

verklighet för att få någonting att verka trovärdigt som annars uppfattas som fantasi. Ett annat 

begrepp som enligt dem kan appliceras på historiska spel är Historical Provenance, vilket 

innebär att man med dagens normer eller dagens identitet gör någonting mer ”vanligt” eller 

mer accepterat än det visat sig vara i den givna historiska perioden.11 I ett exempel så 

använder de ett strategispel som exempel där de tar upp att samkönade förhållanden gjordes 

vanligare under en angiven tidsperiod än man har historiska källor eller referenser till. 

Även Legitimization är ett begrepp de förklarar kan användas för beskrivning av en historisk 

utplacering. De hävdar att Legitimization används inom spel och att begreppet har att göra 

med kunskap där antingen experter är rådfrågade vid skapandet av spelet eller som i vissa spel 

där man på något sätt får fakta presenteras till sig rörande de man har upplevt eller ska få 

uppleva i spelet.12 

Andra viktiga aspekter när det gäller medium som spel handlar om spelens uppbyggnad. Hur 

ett datorspel är uppbyggt spelar stor roll för spelaren och uppdragen, med andra ord målen i 

                                                           
8 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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spelen skildrar historian och vad som kan upplevas av spelaren. Metzger och Paxton 

problematiserar detta genom att påpeka att uppdrag man möts av i spel påverkar vad en 

spelare både kan se och hur spelaren kan röra sig fysiskt och genom historian.13  

2.2. Spel som verktyg 

McCall introducerar en insikt i tidigare undersökningar och exempel på spel som kan eller har 

använts i klassrumsmiljö i ämnet historia.14 McCall påstår att FPS-spel som Call of Duty 

WWII hamnar i en ram av spel med specifik historia då historian handlar om en individ i en 

specifik historisk tid med historiska omständigheter. McCall menar på att de skiljer sig från 

spel som Total War och Civilization då sådana spel mer behandlar en abstrakt sorts historia.15  

McCall menar även att det som skiljer historiska spel från andra medium, som till exempel 

film, är valen man har i spelen. Faktorn som rör valen beror på genren av spelet menar 

McCall.16 I vissa spel kan man interagera och göra val som påverkar person du spelar som och 

i vissa spel så finns inte den möjligheten alls. Det hela bygger på hur ett spel är uppbyggt 

vilket gör att man som spelare i vissa spel har mer frihet till val än i andra. I de flesta spelen 

finns det en tydlig berättelse med möjlighet till vissa variationer påstår McCall.17 Följer du 

inte det som tillhör detta narrative som oftast är i form av uppdrag så kan du misslyckas, få 

börja om eller så lämnas uppdraget tills du väljer att ta upp det igen och följa berättelsen för 

att ta dig vidare. Andra spel bygger på att man som spelare får göra val för att på så sätt 

påverka eller ändrar hela berättelsen. Det McCall kommer fram till när han skriver om val är 

att spel med hög historisk kvalitet med fokus på val och dess konsekvenser kan vara en viktig 

del i historieundervisning då man kan lära sig om konsekvenser.18  

McCall hävdar likt andra som undersökt spel att det inte är spelen i sig som är det viktigaste i 

användandet utav spel i undervisning utan vad man använder spelen till och hur eleverna 

interagerar med varandra med hjälp utav spelet. McCall menar att spelen kan agera som 

                                                           
13 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
14 McCall, J. (2016). Teaching history with digital historical games: An introduction to the field and best 

practices. Simulation & Gaming, 47(4), 517-542.      
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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fostrande till att tänka historisk och ge upphov till historiska frågor vilket kan medverka till en 

djupare förståelse utav det förflutna.19  

McCall har gjort en lista konstruerad genom analys av vad som skrivits om spel i andra 

analyser och i annan forskning för att på bästa sätt kunna använda spel i undervisningsmiljö. 

Listan består utav sju punkter som är följande: 

         1. Do not expect every student to welcome gaming in history class. 

         2. Devote time and resources to learning to play.  

         3. Encourage active, reflective play: observe, log, and analyze; debrief along the way.  

         4. The teacher serves as an active facilitator, taking advantage of teachable moments. 

         5. Explicitly connect the game to course instruction. 

         6. Treat the game critically as one interpretation out of multiple interpretations 

             considered; integrate the game into a whole learning experience. 

         7. Discuss, debrief, and evaluate.20 

McCall tar också fram en modell för spelbaserade lektioner. Stegen består av tre delar där 

första steget handlar om att man ska lära sig spela spelet. Det andra steget handlar om att 

spela spelet men även att analysera, observera och reflektera om spelet. Det tredje steget 

handlar om att bearbeta det man upplevt och tolkat genom att bland annat utvärdera och 

diskutera spelet.21  

McCall hävdar att valen i vissa spel, ofta spel med abstrakt historia, kan ses på och användas 

på olika sätt. Spel med abstrakt historia kan spelas om igen och beroende på valen man gör i 

spelet så kan valen leda till olika resultat. På så sätt kan vissa spel ses som experiment där 

man kan laborera och där spelarna kan utforska historien och möjligheterna som skapas av 

valen. Sådana spel och analyser av spel med en central roll i val, kan ses som komplementära 

till studerandet av kontrafaktisk historia som ibland benämns som what if. Det sistnämnda, 

what if, som man på svenska brukar kalla, tänk om, är det som McCall tar fram som en vanlig 

kritik riktad mot historiska spel. 22 McCall menar på att det är en överdrift att påstå att man 

inte kan lära sig någonting alls utav sådana historier men påpekar att de kan ses som en 

                                                           
19 McCall, J. (2016). Teaching history with digital historical games: An introduction to the field and best 

practices. Simulation & Gaming, 47(4), 517-542. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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problematik. McCall hävdar även att man lär med andra medium samtidigt och att det i en 

skolmiljö skulle finnas mer fakta och information därav skulle kunskap ändå utbytas.23  

En annan problematik som McCall kommer fram till utifrån sin analys handlar om att 

historian i spel presenteras på ett systematiskt sätt och att elementen utanför den bestämda 

systematiken, reglerna och vad man som spelare får uppleva och göra, kan ses som obetydliga 

eller slumpmässiga.24  

Som en avslutning så skriver McCall att mer forskning behövs där både mer detaljrika 

exempel på klassrumsaktiviteter presenteras med specifika spel och att mer studier görs på 

spel där styrkor och svagheter presenteras. Samt, att fler lärare delar sina erfarenheter av 

användandet av spel i undervisning.25    

Metzger och Paxton hävdar att ungdomar spelar historiska spel samtidigt som det lär sig 

historia i skolan.26 De påstår även att datorspel inte är det enda medium där elever interagerar 

med historien i samband med studier. Enligt Metzger och Paxton är film ett annat vanligt 

medium som elever använder sig av i samband med studier. Trots att de finns andra medier 

som eleverna använder så hävdar de att datorspel ger en unik upplevelse där eleverna inte bara 

observerar historien utan kan ta del av den och även i vissa fall vara med och påverka den, 

vilket de benämner som Dynamic Interactivity.27  

Norlander skriver att spel är ett tredje medium som används i undervisning.28 Norlander 

menar på att motivet med historiebruksundervisning handlar om att eleverna ska bli medvetna 

om att historiera är någonting som man har omkring sig.29 Lärarna som Norlander har 

intervjuat i sin studie menar att det på så sätt kan vara en fördel att använda ett medium som 

spel. Användningen av spel i undervisning var i Norlanders studie någonting som eleverna 

lyfte i klassrummet och inte lärarna. I studien hävdar en av de intervjuade lärarna sig ha 

upplevt att medium kan ha stor betydelse för elever. I ett fall upplevde en lärare att ett spel 

gav två studiesvaga elever en ingång i ämnet historia. Läraren i fråga menar trots det att 

mediers betydelse generellt sett är svåra att uttala sig om då användandet skiljer sig åt från hur 

                                                           
23 McCall, J. (2016). Teaching history with digital historical games: An introduction to the field and best 

practices. Simulation & Gaming, 47(4), 517-542.     
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
27 Ibid. 
28 Norlander, P. (2016). Historieundervisning i det multimediala klassrummet: lärares förhållningssätt till olika 

mediers kvaliteter och användbarhet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2017 
29 Ibid. 
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det används av olika lärare och hur elevernas inlärningsförmågor och förståelse är olika 

beroende på individ.30  

3. Teori 

Den teoretiska utgångpunkten i arbetet innefattar historiebruk, historiemedvetande och 

historiedidaktik. Både historiebruk och historiemedvetande kan argumenteras tillhöra 

historiedidaktiken trots att jag skiljt dem åt. Jag har i detta fall medvetet valt att separera 

begreppen för att kunna tydliggöra exempel i det undersökta spelet.  

3.1. Historiebruk 

Karlsson beskriver historiebruk och dess typologi. 31 Karlsson skriver att det finns klara 

avgränsningar i typologin men även likheter mellan de olika bruken. Vissa bruk går in i 

varandra och är väldigt lika i formuleringar och vissa är motsatta varandra. Trots det så har ett 

försök gjorts att applicera typlogogin för att kunna presentera och exemplifiera bruken som 

tolkats i spelet. Bruken har analyserats i en kombination av vad skaparna har använt för bruk 

och vad spelare kan tolka för bruk.  

I Karlssons typologi så är historiebruk indelat i sju bruk.32 Kortfattat kan man säga att det 

vetenskapliga bruket har att göra med att rekonstruktion av historia och att verifiera eller tolka 

historia så som historielärare eller historiker arbetar. Det existentiella bruket har att göra med 

att glömma eller minnas historia, oftast för någon sorts stabilitet eller orientering. Det 

moraliska handlar om att återupptäcka historia och det görs bland annat för försoning. 

Ideologiskt, icke-bruk och politiskt-pedagogiskt bruk är bruk där man på olika sätt brukar 

historia för legitimering eller rationalisering men även brukar historia som en jämförelse med 

någonting annat. Bruken används i dessa fall ofta till att debattera, offentliggöra, illustrera och 

i värsta fall utplåna eller radera historia. Det kommersiella bruket har att göra med ekonomi 

och vinning på historia men kan även öka historians värde genom att göra någon händelse mer 

intressant och på så sätt blir händelsen mer utforskad.33 Det kommersiella bruket är av minst 

värde i denna analys då spelet är kommersiellt framtaget vilket innebär att det kommersiella 

bruket genomsyrar hela spelet.  

                                                           
30 Norlander, P (2016). Historieundervisning i det multimediala klassrummet: lärares förhållningssätt till olika 

mediers kvaliteter och användbarhet. Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 2017 
31 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009). 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Beroende på individ eller kollektiv så kan dessa bruk uppfattas olika av både producent och 

konsument vilket gör att bruken kan ses som problematiska. Även det faktum att dessa bruk 

ofta går in i varandra och inte är så lätta att skilja åt i vissa fall kan ses som problematiskt. 

Trots det så är bruken användbara för analys utav material som använder sig av historia och 

på så sätt möjliggör historiebruk som verktyg, ett sätt att analysera och utvärdera historian.   

3.2. Historiemedvetande  

Rüsen beskriver historiemedvetande och dess funktion. 34 Bland andra punkter så betonar 

Rüsen vikten i berättelsen eller berättandet som en viktig punkt i historiemedvetandet. Rüsen 

menar på att det kan vara svårt att förmedla en historia eller viktiga aspekter i en historia utan 

en berättelse som motiverar eller förklarar den givna aspekten. Rüsen talar även om olika 

sorters historiemedvetande och förklarar att de har ett samband mellan dåtid, nutid och 

framtid genom olika processer. Kunskap om historia är enligt Rüsen kopplat till förståelse av 

erfarenheter i tid av kompetensen av berättandet.35    

Berglund skriver att historiedidaktik, historiekultur, historiemedvetande och historiebruk 

tillsammans är fyra begrepp kan användas för att förklara och förstå förmedlingen av 

historia.36 Berglund skriver att historiemedvetande har att göra med föreställningar om 

historia och hur föreställningarna kan förklaras. Vidare så hävdar Berglund att historian är det 

vi använder för att orientera oss i samtiden och att vi förstår oss själva genom vårt 

historiemedvetande. För att kunna nå dit menar Berglund att vi behöver träna oss på olika 

saker som till exempel träna oss på att analysera kausalitet.37   

3.3. Historiedidaktik 

Karlsson skriver att historiedidaktik har att göra med förmedling av historia. 38 Det som 

historiedidaktiker ser vara av intresse och undersöker är hur historia förmedlas, vem den 

förmedlas av, vem den förmedlas till eller för och vilken historia som förmedlas. Historiebruk 

                                                           
34 Rüsen, J, ’Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic Development’, in 

Seixas, P. C. (red.) (2006[2004]). Theorizing historical consciousness. Toronto: University of Toronto Press 
35 Ibid.  
36 Berglund, L. & Ney, A. (2015). Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  
37 Ibid. 
38 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009). 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 



10 
 

och historiemedvetande kan således ses som verktyg för undersökning utav just detta och på 

så sätt kan man även motivera en användning av de båda i historieundervisning.  

I skolverkets föreskrift står det att syftet med historieundervisningen är att eleverna ska 

utveckla sitt historiemedvetande. 39 Sedan förklaras ett utvecklat historiemedvetande som 

innebörden av bland annat att man uppfattar historia som en process där man både deltar i 

historien och berörs utav den. Det förklaras även att historiemedvetande handlar om olika 

aspekter av det förflutna, nutiden och framtiden.40 

4. Metod 

Genom att analysera Call of Duty WWII med en utgångpunkt i historiedidaktiken så har 

innehållet i spelet analyserats kvalitativt utifrån ett ramverk av historiebruk och 

historiemedvetande i spelet utifrån Karlssons typologi om historiebruk. För att analysera 

spelet i ett undervisningssyfte har jag tagit hjälp av McCalls sju punkter för spel i 

historieundervisning. Utöver en analys av historiebruk, historiemedvetande och 

lärandepotential så har tre teman även analyserats i spelet. De tre teman benämns som 

historia, fakta, och stereotyper. Analysen har gjorts genom att jag spelat mig igenom 

kampanjen i spelet men även bekantat mig med resterande delar av spelet för att även få en 

generell helhetsbild.  

En viktig ingång i detta arbetet har varit att simplifiera begreppet historiemedvetande. Detta 

har gjorts för att enklare kunna applicera användandet av spelet i undervisning och enklare 

kunna analysera historiemedvetande överlag. Historiemedvetande är en viktig del i ämnet 

historia i den svenska gymnasieskolan. För att undervisning i historiemedvetande ska bli 

genomförbart så behövds det mångformulerande begreppet, historiemedvetande, bli klarare 

för att de ska gå att analysera det. Genom att se likheter i vad som skrivs av Rüsen, Berglund 

och Skolverket om historiemedvetande så har min tolkning om historiemedvetande lett fram 

till följande sammanfattande förenkling: En dåtid, en nutid och en framtid ska kommuniceras 

på något sätt, helst genom någon sorts berättelse eller narrativ. Det ska även finnas ett 

samband mellan de dåtiden, nutiden och framtiden samtidigt som det framkommer att vi på 

något sätt berörs av eller deltar i historien. 

Det som har gjorts i denna studien är en kvalitativ innehållsanalys på hur historiemedvetande, 

historiebruk, och lärandepotential kan tolkas ut spelet Call of Duty WWII. Fokuset i denna 

                                                           
39 Skolverket, Om ämnet Historia, Stockholm, 2010 
40 Ibid. 
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studien utgår ifrån tre teman där historia, fakta och stereotyper i spelet har analyserats i 

samband med det teoretiska ramverket.  

4.1. Urval  

Valet av spel till analysen utgjordes av tre anledningarna. Den första anledningen var att jag 

inte hittat någon undersökning som gjort på spelet Call of Duty WWII. Den andra anledningen 

var att spelet utspelar sig under andra världskriget vilket enligt egen erfarenhet är ett utav de 

områden man arbetar mer med i den svenska skolan. Den tredje anledningen var relevans, 

spelet ingår i en serie som når ut till väldigt många spelare värden över.  

5. Call of Duty WWII 

Call of Duty WWII är ett utav flera olika spel i spelserien Call of Duty. Spelet är utvecklat av 

Sledgehammer Games och utgivet av Activision. Spelserien som helhet har olika utvecklare 

och utgivare beroende på spel. Releasedatumet för Call of Duty WWII var tredje november 

2017 och spelet släpptes till Windows, Xbox One och Playstation 4.  

Spelet utspelar sig under andra världskrigets senare del med starten i landstigningen i 

Normandie. Åldersgränsen för lämplighet är satt från 18 år utifrån PEGI. Det som höjer 

åldern för lämpligheten är språkbruket och våldet enligt PEGI. 41   

Datorspelet Call of Duty WWII är inte ett pedagogiskt framtaget spel. Spelet är framtaget i ett 

kommersiellt och underhållande syfte. Spelet har tre spellägen som skiljer sig betydande i 

både utformning och deltagande för spelaren. De tre spellägena är Kampanj, Multiplayer och 

Nazi Zombies.  

5.1. Innehållet i Call of Duty WWII 

Call of Duty WWII är ett spel med ett varierat innehåll. Det centrala innehållet i spelet är 

uppdelat i tre olika delar, Kampanj, Multiplayer och Nazi Zombie. Kampanjen är huvuddelen 

där huvudberättelsen äger rum. Man spelar sig igenom tolv uppdrag i en kombination av 

interaktivt spelande och o-interaktivt/semi-interaktivt berättade i mellansekvenserna.42 Med 

andra ord så är vissa av de filmlika övergångar mer eller mindre interaktiva då man som 

spelare kan röra eller se sig omkring i spelet som karaktären man spelar som medan 

sekvensen pågår. Detta görs med vissa begränsningar och i vissa fall kan man inte interagera 

                                                           
41 PEGI  
42 Egenfeldt-Nielsen, S., Heide Smith, J., Pajares Tosca, S. (2015). Understanding video games: the essential 

introduction. Third edition. New York: Routledge 
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med omgivningen alls. I kampanjen tillkommer även två valbara spelmöjligheter. De två 

delarna går under namnen Heroic Actions och Mementos. Heroic Actions handlar om insatser 

som spelaren kan välja att genomföra för att belönas. Mementos innebär olika sorters 

artefakter, inte enbart artefakter utifrån ett historiskt perspektiv, som spelaren kan söka efter 

och samla på när de blivit upphittade. För att klara kampanjen behöver man inte utföra Heroic 

Actions eller samla på Mementos.  

Multiplayer är den andra delen utav huvudindelningen och den handlar bland annat om spel 

mot andra spelare online. Det tredje delen i huvudindelningar är Nazi Zombies och handlar 

om överlevnad mot Zombies porträtterade som nazister. Även detta läget kan spelas på olika 

sätt bland annat genom samarbete med andra spelare. Övriga delar i spelet innebär att samla 

kombinationer utav vapen och färdigheter för att kunna specialisera sig som spelare för de 

olika sorters ändamålen man vill uppnå.  

Kampanjen innehåller tolv uppdrag, vissa där man spelar som andra karaktärer än 

huvudkaraktären i spelet och vissa där man bland annat hanterar fordon och flygplan. I 

majoriteten av uppdragen så spelar man som huvudkaraktären, Ronald ”Red” Daniels. 

Uppdragen är listade nedanför med tillhörande information om när de utspelar sig, namnet på 

uppdraget och vilken karaktär, PC, man spelar som.  

Uppdrag 

1. D-Day – 6 juni 1944     (PC – Red)  

2. Operation Cobra – 25 juli 1944    (PC – Red) 

3. Stronghold – 26 juli 1944    (PC – Red) 

4. S.O.E – 20 augusti 1944    (PC – Red) 

5. Liberation – 25 augusti 1944   (PC – Red/Rousseau) 

6. Collateral Damage – 18 oktober 1944  (PC – Red/Augustine Perez) 

7. Death Factory – 14 november 1944    (PC – Red) 

8. Hill 493 – 14 november 1944    (PC – Red) 

9. Battle of the Bulge – 25 december 1944  (PC – Red/Matthew Weber) 

10. Ambush – 27 december 1944    (PC – Red) 

11. The Rhine – 7 mars 1945    (PC – Red) 

12. Epilogue – 4 april,  30 maj, 13 juni, 1945   (PC – Red) 
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6. Resultat och analys 

6.1. Historia, fakta och stereotyper i Call of Duty WWII  

6.1.1. Historia 

Spelet utspelar sig under andra världskriget och delar av kampanjen är inspirerade av verkliga 

händelser och platser. Man får följa amerikanska soldater med fokus på en specifik soldat, 

huvudkaraktär som man spelar som genom majoriteten av spelet. Huvudkaraktärens 

individuella historia och en kollektiv mer generell historia är det som speglas i spelet. I spelet 

följer man även vissa sidokaraktärers berättelser. Denna sorts historia som man får följa kan 

enligt McCall benämnas som specifik historia.43 Till skillnad från abstrakt historia där 

spelaren kan påverka spelets och berättelsens utformning. I spelet framkommer även 

historiska föremål, vapen och ett antal andra objekt och artefakter. Det är någonting som är 

vanligt för den specifika genren. Landstigningen i Normandie är en av de tydligaste historiska 

händelserna som utspelar sig i spelet men även andra historiska händelser, årtal och platser 

har tydligt varit en inspirationskälla för skaparna. Det som tydligast lämnar spår av historia i 

spelet är miljöerna, militärföringen inklusive vapnen, symbolerna, propagandan/politiken och 

nazisterna. Nazismen som ideologi speglas inte i samma mån som nazisterna som soldater. 

Främst speglar sig historian med både referenser och fakta i mellansekvenserna. Här blir 

begrepp som Legitimization synligt efter Metzger och Paxton beskrivning om spel och på 

vilket sätt fakta kan användas.44 Som spelare möts man av fakta som förtext innan uppdrag 

och under mellansekvenserna. Tydligast exemplet på detta möts man som spelare av i introt 

av spelet där man får en väldigt övergripande fakta om andra världskriget.  

Berättelsen som helhet speglas genom ett ”amerikansk-ideologiskt” historiebruk. Det 

amerikanska handlar om amerikanerna själva, hur de porträtteras som amerikaner och hur de 

för och ter sig som hjältar. Det är amerikanerna som är det enda som står mellan ondskan, i 

detta fall nazisterna, och resten av världen i spelet. Miljöerna är rika på detaljer och ger 

spelaren en upplevelse utav hur krig kan se ut, med både referenser till krigslagar, slagfält, 

vapen, fordon m.fl. Referenser till verkligheten i form av händelser, lagar och personer 

refereras det också till. Exempel på sådana referenser är att karaktärerna påpekar att det 

utförts krigsbrott när det påträffar hänga människor i civila kläder eller att det talas om första 

                                                           
43 McCall, J. (2016). Teaching history with digital historical games: An introduction to the field and best 

practices. Simulation & Gaming, 47(4), 517-542. 
44 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
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världskriget. Majoriteten av spelet handlar om och fokuserar på militära slag och ofta blodiga 

strider men trots det så kan man i vissa fall tolka att skaparna försökt efterlikna platser eller 

objekt för att skapa en känsla eller upplevelse för spelaren, inte minst genom berättandet och 

fokuset i de mellansekvenserna. 

Militärföringen med striderna som utgångpunkt är ofta extensivt våldsamma och händelserna 

går väldigt fort i en blandning utav strid, hanterandet av olika vapen och maskiner, samt mer 

sällan än ofta ett smygande eller list för att inte fienderna inte skall kunna identifiera 

karaktären man spelar som. Det är här man kan identifiera genren som definierar 

spelupplevelsen. Action games som detta spelet faller under som kategori fokuserar på 

koordination som reflekteras i en miljö av hastiga rörelser och fysiskt drama.45  

Symboler och de politiska budskapen är väldigt närvarande i spelet. Svastikan som kanske är 

den symbol som oftast associeras med nazismen användes trots sin igenkänningsfaktor 

sparsamt. Svastikan användes oftast som flagg eller vid markering av fientligt övertagande av 

byggnader. Planscher, banderoller och andra politiska laddade texter var mer förekommande 

än svastikan. Ett exempel på detta är när man möts av en av planscherna som är placerade på 

en vägg direkt efter att man som spelare öppnat en dörr vilket gör att man som spelare har 

svårt för att missa planschen, även om budskapet kanske inte går att tyda i all hast som är 

vanlig i action-spel. Om man förstår budskapet i texterna på till exempel planscher och kan 

översätta från det tyska språket så kan budskapet skapa ett större djup i upplevelsen. 

Historiemedvetandet som spelaren bär med sig kanske gör att spelaren ser ett samband mellan 

politik och krig eller någon annan kausalitet.  

Språkbruket i spelet gjorde vissa i spelet onämnda eller osedda ämnen uppmärksammade för 

spelaren. Bland annat så kunde det tolkas ur rösterna och hur vissa saker sades, känslor hos 

karaktärer och även markera vid misstro, ilska, humor eller liknande. I språket användes även 

referenser till andra sammanhang som spelare möjligtvis kan känna igen men även svordomar 

och annat grovt språk. Det fanns tydliga exempel på hur historian i språket kunde tolkas ur de 

tydliga benämningar på vardera stridande sida som för många är relaterbart från andra 

sammanhang eller andra medier som film. Amerikanerna kallade tyskarna för Nazis och 

Krauts medan tyskarna kallade amerikanerna för Yankees. Den specifika benämningen Kraut 

härstammar från det engelska språket där man tidigt använde ordet som synonym till ”tysk” 

                                                           
45 Egenfeldt-Nielsen, S., Heide Smith, J., Pajares Tosca, S. (2015). Understanding video games: the essential 

introduction. Third edition. New York: Routledge 
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och surkål men även sedan 1918 har begreppet använts som ett nedsättande begrepp för tyska 

soldater under främst första och andra världskriget.46 Kraut kan i många fall vara ett begrepp 

som inte är lika tydligt eller direkt som Nazi men begreppet används ibland i historiska 

sammanhang och populärmedia.  

Det ”amerikanska” i spelet genomsyrar allt från karaktärers berättelser till de hjältemodiga, 

överdrivna och ibland stereotypiska handlingarna och känslorna, likt porträtterandet av hjältar 

i Hollywoodfilmer. Huvudkaraktären präglas av sin egna historia där tankar om hans hjälte, 

minnet av sin bror, påverkar honom i de beslut och berättande som huvudkaraktären genom 

hela spelet uttrycker. Det är genom berättandet som vi kommer i kontakt med karaktärens 

egna historiemedvetande. Brodern porträtteras som en amerikansk sydstatsman med 

cowboyhatt som huvudbonad och råstyrka och hjältemod i sinnet, som även bildligt syns i 

tillbakablickarna där han kämpar för att hålla bort en vargs käftar som trycker ner honom mot 

marken. Huvudkaraktären porträtteras likaså som en stereotypisk hjälte. Han följer inte alltid 

order, han är urstark och överlever flera nära-döden upplevelser samtidigt som han tyngs av 

ett sargat förflutet som får honom att bli övermodig och risktagandet men samtidigt 

beskyddande och rättvis.  

6.1.2. Fakta  

Skaparna har tydligt blivit inspirerade och använd resurser för att spelaren ska uppleva spelets 

porträttering utav andra världskriget som någorlunda autentiskt samtidigt som fiktionen gör 

upplevelsen mer lockande. I spelet finns tydliga fakta inte minst i introduktionen där man 

presenterar fakta om andra världskriget för spelaren. Spelet heter Call of Duty WWII och även 

benämningen på spelet, referensen till andra världskriget, ger oss en viss fakta, förståelse och 

förväntning över vad spelet ska innehålla. Genom spelarens historiemedvetande så kan titeln 

skapa förväntningar på både innehåll och upplevelse genom reflektion och tidigare 

erfarenheter om material som behandlar andra världskriget. Spelets namn kan då tyckas vara 

missvisande då spelets start utspelar sig under landstigningen i Normandie, D-dagen vilken 

ägde rum 6 juni 1944.47 Det är faktum att spelet utspelar sig under andra världskriget men inte 

samtliga år utan närmare bestämt så utspelar sig spelets berättelse mot slutet av andra 

världskriget. Andra delar som skaparna har med som gör upplevelsen mer autentiskt är 

radiosändningar, miljöer, objekt, vapen m.fl., som man försökt efterlikna för att höja 

                                                           
46 Etymonline - Kraut (n.) - "a German" (especially a German soldier), 1841, but popularized during World War 

I, from German kraut "cabbage," considered a characteristic national dish. The "cabbage" sense is attested in 

English from 1855. 
47 Lewenhaupt, A (red.) (2015). Andra världskriget 1939-1945: en översikt. Stockholm: Fischer & Co 
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”äktheten” vilket kan kopplas till både Borrowed Authencity och Legitimization enligt 

Metzger och Paxton.48  

Det som uppfattas vara det som skiljer sig i spelet från andra medier som rör andra 

världskriget är avsaknaden av förintelsen. Endast ett fåtal gånger nämns orden Jew eller Jews 

och i ett av fallen där Judar nämns så handlar det mer som ett nedsättande skämt från en 

soldat till en annan än någonting som har med förintelsen eller antisemitismen att göra. Fokus 

verkar ha lagts på tyskarna som fiender och amerikaner som hjältar. Mot slutet av spelet 

porträtteras inslag av olika läger och dess fångar som i spelet benämns som POW och står för 

krigsfångar, ifrån den engelska översättningen av prisoners of war. Det är oftast de bilderna 

man möts av i andra medium som historieböcker och genom litteratur och film, vilket tycks 

vara vanligare då än vid detta fall i spel som medium.  

De militära striderna kantas av romantisering om hjältemod och brödraskap samt 

maktfördelningar och rangsystem i den amerikanska armen som återigen andas Hollywood 

och är vanligt i filmer och spel i denna genre. Eftersom spelet mestadels porträtterar krig var 

det givande när det kommunicerades om annat än krig eller om till exempel krigsregler och 

krigsbrott. Som exempel så påpekas bland annat krigsbrott av karaktärerna när de ser vad de 

uppfattar vara civila hänga i träd. Det förmedlar en känsla till spelaren som gör att man känner 

sig involverad i någonting mer än skjutande mellan två stridande arméer. I spelet så tar man 

hänsyn till civila och de som ger sig i konflikten samtidigt som man skyddar och ibland 

hjälper skadade, vilket är ett tydligt budskap i spelet trots att de inte alltid lyckas uppehållas.  

Det går även att välja att vara mer hjältemodig genom att hjälpa vissa markerade skadade 

soldater, där man även belönas för sitt hjältemod. Dessa valen kan kopplas till det McCall 

menar på skiljer spel från andra media, där valen på ett eller annat sätt påverkar karaktären 

man spelar som.49 

6.1.3. Stereotyper 

Spelet och porträtterandet av de olika karaktärerna var inte på något sätt unikt till mediet eller 

liknande spel till skillnad från andra medier eller spel. Männen porträtterades som 

skämtsamma men allvarliga när det krävdes. De var starkt inpräglade av en stereotypisk 

machokultur där exempel från spelet bland annat kan ses vara att visa upp sina ärr från strider 

                                                           
48 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
49 McCall, J. (2016). Teaching history with digital historical games: An introduction to the field and best 

practices. Simulation & Gaming, 47(4), 517-542. 
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och gemensamt fantisera om och diskutera kvinnor. I ett av uppdragen spelar man som en 

kvinnlig karaktär och då förlitar sig karaktären mestadels på list. Förmågan att minnas saker 

var då viktigare när man spelade som kvinna än att vara en stridande kämpe som när man 

spelade som man, trots att det slutligen kulminerade i strid även för den kvinnliga karaktären. 

Den kvinnliga karaktären man spelade som kunde bevisligen försvara sig själv trots detta så 

förlitade man sig på sin manliga kompanjon vid vissa tillfällen vilket även detta kan ses som 

stereotypisk i vissa sammanhang.  

Huvudkaraktären och hans gemensamma historia med sin broder porträtterades också som 

stereotypiskt amerikanskt. De hade ett band som präglade allt som huvudkaraktären gjorde 

och det kulminerade i att det till sist blir avgörande för historien att huvudkaraktären lyckas 

med någonting som han misslyckats med tidigare. Någonting som gör att huvudkaraktären får 

ett avslut och kan påbörja ett nytt liv och lämna det destruktiva bandet med brodern bakom 

sig. 

Det samma gällde andra karaktärer som inte inföll i normen vilket gjorde att de blev 

kritiserade eller bemötta på ett annorlunda sätt, för att sedan genom spelets gång kunna visa 

sig vara lika dugliga i tjänst som vissa utav de stereotypiska karaktärerna. Först då blir de 

bemötta och förtjänar respekt av de ”andra”. Det är detta som Metzger och Paxton tar upp 

som en del i ett fält där man undersöker västerländska värderingar i dagens samhälle. Här 

förstärks snarare än utmanas stereotyper vilket kan leda till både kritik men även möjlighet för 

diskussion i ämnet.  

Tyskarna som soldater var porträtterade som vildar, ibland beskrivna som omänskliga. Det 

var få gånger som de blev benådade eller upplevdes vara medmänskliga. I endast ett exempel 

uppmärksammades det hur en amerikansk soldat försöker att förmedla till sina kamrater att 

alla tyskar inte kan ses på samma sätt. Karaktären som uttrycker detta är en soldat med en 

annan etnisk bakgrund än de flesta stereotypiska ”andra” amerikanska soldaterna.  

Amerikanerna samt deras handlingar, kollektiva minnen och värderingar i spelet utgör basen 

för hela berättelsen. De agerar impulsivt och följer inte alltid reglerna. De tar sig frihet att 

handla eller agera på ett visst sätt vilket de rättfärdigar genom olika sorters legitimering, bland 

annat genom att referera till andra historiska händelser eller jämför med vad motståndarna 

gjort. Detta är ett tydligt historiebruk som kan kopplas till både ideologier och politiska frågor 

som ofta tas upp när man diskuterar konflikter och krig. I spelet handlar de kollektiva minnet 

om bland annat de ideologiska värderingarna, den existentiella samhörigheten och hur 
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samhället ser på krig och vad som kollektivt blir ihågkommit från krig. Tal som hålls och 

peptalk för soldaterna handlar just om ihågkommandet och att soldaterna kommer att bli 

ihågkomna av världen för sina hjältedåd, inte bara för de generationer som upplevt konflikten 

utav även för framtida generationer.  

6.2. Historiebruk och historiemedvetande i Call of Duty WWII 

6.2.1. Historiebruk 

Utifrån historiebrukstypologin av Karlsson är det vetenskapliga bruket av historia är tydligt i 

många fall i spelet. 50 Det vetenskapliga bruket är tydligast i introduktionen av spelet och i de 

filmlika mellansekvenserna där spelaren får förklaringar eller bakgrund till vissa händelser. 

Man ger i introduktionen spelaren en mycket kort beskrivning om andra världskriget, 

tillräckligt mycket för att skapa ”spänning” men inte tillräckligt mycket för någon djupare 

förståelse utav andra världskriget. Som genomgående i spelet syns det vetenskapliga bruket på 

flera sätt. Vapnen är ett utav sättet där spelaren får uppleva eller använda sig utav vapen från 

andra världskriget. Även fordonen, platserna, årtalen och ibland uppdragen är tydligt 

inspirerade av den verkliga historian. 

En annan upptäckt var att referenser till kända historiska personer togs upp för att ge 

karaktärerna ett djup. Ett exempel är när en studerande karaktär nämner filosofer eller 

vetenskapsmän. Referenserna ger även spelaren en förankring av en spegling i tiden under 

andra världskriget. När det talades om Tyskland så nämndes även tyska personer och tyska 

uppfinningar som kan vara en igenkänningsfaktor för spelaren eller ge spelaren en ny 

referensram eller kunskap om tiden. På så sätt så bearbetas historian man upplever i samband 

med igenkänning eller genererar i ny kunskap.  

Miljöerna är likt referenserna väldigt igenkännande och man har använt några kända 

landmärken som Eiffeltornet och Big Ben för att skapa en mer autentisk upplevelse för 

spelaren vilket går tillbaka till Metzger och Paxtons begrepp om hur man kan använda 

historian.51 Andra vetenskapliga bruk i spelet omfattas av historiska artefakter och föremål 

men även genom porträtterandet av andra historiska lämningar. När man som spelare till 

exempel får se fotografier eller liknande så är de porträtterade i svartvitt. Att de visas i 

                                                           
50 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009). 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
51 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 

past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
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svartvitt och inte visas i färg kanske inte kan tyckas märkvärdigt men för spelaren kan dessa 

skillnader ibland ge väldiga kontraster mellan den ibland konst-lika och färgade miljön och ett 

svartvitt fotografi. Det finns även andra sätt som gör det vetenskapliga bruket synligt men 

som kan tyckas mindre betydelsefullt, som tillexempel språket, benämningarna man använder 

för vardera sida eller namnen som karaktärerna har blivit tillskrivna.  

Det existentiella bruket ses tydligast handla om två saker. Det ena kan man analysera utifrån 

”brödraskapet” som soldaterna gemensamt uppehåller och delar. Det andra kan man analysera 

utifrån den amerikanska identiteten, vilket kan kopplas både till existentiellt och ideologiskt 

historiebruk.52 Brödraskapet och den amerikanska identiteten handlar om etnicitet i form utav 

trosuppfattning, språk, kultur och ibland om nationalism och värderingar m.fl. För 

huvudpersonen är det en tragedi och ett band mellan sig och sin broder som är utgångpunkten 

i alla handlingar på en individnivå. Som kollektiv så handlar här det existentiella 

historiebruket snarare om amerikanerna som hjältar mot en ond värld. Något som porträtteras 

som både en börda och befrielse vilket kan ses som en koppling eller som spår till 

nationalismen och även kolonialismen eller imperialismen. De olika etniska bakgrunderna i 

spelet påpekas av både berättelsen och även av vissa karaktärer vilket gör att man som spelare 

tydligt kan uppfatta att de finns vissa etniska skillnader bland de porträtterade karaktärerna. 

Det som står över skillnaderna i etniciteten är den amerikanska nationalismen, tankarna om 

gemenskap och värderingarna. Ett exempel kan tolkas ut spelet när en karaktär påpekar att 

denne identifierar sig som amerikan före vissa andra etniska identifikationsgrunder. 

Karaktären som uttryckligt har en judisk bakgrund eller trosuppfattning påverkas inte av 

andra världskriget på något specifikt sätt med koppling till sin religionstillhörighet. Det 

framkommer i berättelsen som en slump att just denna karaktären hamnar i en lastbil som i sin 

tur leder till att karaktären hamnar i ett fångläger. Detta kan kopplas till det moraliska 

historiebruket.53 Det är karaktären med judisk religionstillhörighet som man på nära håll får 

följa nästan avlider till följd av hur denne behandlats efter tillfångatagningen av tyskarna. Det 

moraliska bruket blir tydligt till följd av att det är just den soldat som uttryckligen i spelet har 

en judisk religionstillhörighet som man får följa hamnat i ett läger och inte någon utav de 

andra soldaterna. Hade man fått följa någon annan soldat så hade berättelsen i sin tur kunnat 

                                                           
52 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2009). 

Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
53 Ibid. 



20 
 

tolkas leda till ett icke-bruk av historia trots att det till synes i spelet porträtterades som en 

slump.  

Trots att spelet i sig inte går in på förintelsen på djupet så är även det ett sätt att tolka ett 

moraliskt historiebruk. Det är både kontroversiellt och omöjligt att kunna redogöra för de 

hemskheter som skedde under förintelsen och då väljer kanske spelskapare att ta ett avstånd 

från vissa delar av historien. Det som kan vara en anledning till detta är hur involverad man 

kan bli som spelare och på så sätt kan någonting så omfattande och hemskt vara omöjligt att 

porträttera på ett meningsfullt sätt. Det hade i värsta fall kunnat leda till ett påtagligt 

missbruk/icke-bruk av historian.54 Eller även ses som ett etiskt angrepp, vilket skaparna 

säkerligen är medvetna om. Det samma gäller även överrepresenterande av andra historiska 

delar som i kontrafaktiska sammanhang där mycket material handlar om nazister. Även i delar 

av Call of Duty WWII kan man spela mot nazistiska zombies. I kontrafaktiska spel och även 

filmer så är nazisterna och andra världskriget som tema generellt sätt vanligt att porträttera på 

ett eller annat sätt.  

Likt det existentiella bruket så tar det ”amerikanska” över i det ideologiska bruket.55 Både 

som individer och som ett kollektiv så andas karaktärernas värderingar och stereotypiska 

handlingar en amerikansk ideologi. Amerikanerna porträtteras som starkast och de är vad som 

står mellan ondskan och världen. Detta märks även tydligt i alla de nära-döden upplevelserna 

som huvudkaraktären lyckas hamna i och klarar sig ifrån. Amerikanerna som kollektiv i spelet 

försöker på olika sätt legitimera sina handlingar genom att referera till andra händelser. De 

lyfter fram sina åsikter och kritiserar andras för att på så sätt rättfärdiga de som sker. Här kan 

även McCalls fördomar om spel tolkas tydligt.56 Huvudpersonens hälsa och styrka är 

övernaturlig och kan uppfattas som otrolig i jämförelse med verkligheten. Det är trots 

fördomarna och kritiken oundvikligt att inte ha med fiktiva element i kommersiella spel. Det 

ska vara underhållande och spännande att spela kommersiella spel vilket ofta leder till något 

sorts överdrift av åtminstone någon av kvantiteterna. 

Det politiskt-pedagogiska bruket kan likt det ideologiska ses handla om rättfärdigande men 

även jämförande med tidigare händelser som i spelet kan ses som referenserna till första 
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världskriget. Man rättfärdigar det man gör genom att påpeka vad andra gör eller har gjort. 

Soldaterna i spelet jämför dåtiden med sin nutid genom att dra vissa paralleller som ofta 

överbetonas utan djupgående förklaring. 

Icke-bruket skulle kunna motiveras genom avsaknaden av förintelsen i spelet men som 

tidigare nämnt så har avsaknaden möjligen mer att göra med ett moraliskt bruk än ett icke-

bruk. Det kommersiella bruket är självklart tydligt men i denna studien av ett kommersiellt 

datorspel så är det kommersiella bruket av minst värde i jämförelse till de andra bruken.  

6.2.2. Historiemedvetande 

Som problematiserat tidigare så är historiemedvetandet ett både mång- och svårdefinierat 

begrepp vilket även kan göra det svårt att analysera. Tydligast i spelet syns 

historiemedvetandet i huvudkaraktärens berättelse. Huvudkaraktärens dåtid är tydligt kopplad 

till karaktärens nutid och även framtid. Huvudkaraktären drömmer om vad som hänt tidigare 

och återupplever tidigare händelser genom spelets gång. Han utmanar sig själv i valen och 

utmaningarna han utsätts för och tänker även på framtiden. Till slut så lär sig, eller snarare så 

låter huvudkaraktären sig påverkas utav de händelserna denne har gått igenom för att på så 

sätt påverka sin egen framtid. Genom spelets gång syns denna kausalitet i huvudkaraktärens 

”inre” genom dennes berättande och ”yttre” genom de handlingar karaktären utför. 

Det som upplevs i spelet och det som karaktärerna kommunicerar ingår i det Metzger och 

Paxton kallar det kollektiva minnet.57 Karaktärerna kommunicerar ett medvetande med hjälp 

av historiska referensramar och ett kollektivt minne där tankarna likt historiemedvetande tar 

upp deras dåtid, deras nutid och deras framtid. I deras historiemedvetande så kommuniceras 

även händelser och referenser till händelser och personer vilket i sin tur leder till att man som 

spelare får ta del av det som kollektivt tas upp men även det som inte tas upp. Skaparna av 

spelet påverkar spelarna genom att bestämma vad går att uppleva och vad som nämns och vad 

som inte gör det. Spelarna i sin tur interagerar med materialet och på så sätt skapas eller 

presenteras ett gemensamt kollektivt minne mellan spelare och spel. Om det i andra medier, 

som i detta spel, finns en avsaknad av någonting, så kan det bidra till att man som kollektiv 

glömmer bort eller ignorerar en del av historian. Detta kan tyckas problematiskt men som 
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McCall argumenterar för så är det inte enbart från ett håll eller från ett medium som man får 

information ifrån.58  

Det finns även andra historiemedvetande som är värda att tas upp i denna analysen. I spelet 

kommuniceras det genom referenser om första världskriget, andra världskriget och framtiden 

genom att det diskuteras om vad som kan hända om man inte lyckas stoppa tyskarna. Även i 

ett sådant fall kan man som spelare se en koppling mellan då, nu och framtiden med mer 

fokus på en global bild snarare än en individs historia.  

Orsak och verkan är ofrånkomligt i spel som handlar om att man som spelare kan göra val, 

vissa mer fria och vissa mer styrda än andra. Kausaliteten är synlig i mellansekvenserna där 

man blir påmind om första världskriget och i spelets gång där olika handlingar måste utföras 

för att ta spelaren till sitt mål i uppdragen och målet att slutföra kampanjen. Det som McCall 

kallar för Narrative spelar en stor roll för vad som upplevs och på vilket sätt det upplevs.59 

Här skiljer sig olika spel likt olika filmer från varandra. Berättelsen och genren i spel kan 

anses vara mer eller mindre bra för olika ändamål.  

6.3. Skolan och Call of Duty WWII 

6.3.1. Tiden 

Det som McCall benämner som första steget i spelbaserade lektioner, att lära sig spela, har jag 

valt att skriva som tiden.60 Det tog tid att lära sig spela och det tog även tid att se alla 

mellansekvenser. Det var inte heller alltid enkelt att följa det som man som spelare skulle 

uppnå av olika anledningar. Det blev betydligt lättare tids nog men även då vid vissa nya 

uppgifter eller utmaningar så fick man lära sig hantera diverse situationer innan man kunde 

komma vidare. 

Vid vissa avbrott så användes det tid till att analysera objekt eller texter och i vissa fall även 

översättande av det tyska språket för att förstå innehållet eller budskapet i till exempel 

planscher.  

Hur lång tid det tar att spela igenom ett spel är väldigt individuellt och har att göra med hur 

pass van man är vid att spela och hur pass van man är vid en specifik spelgenre. Även intresse 

spelar en stor roll vid spelande. Om man då återkommer till McCalls två modeller för 
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spelande och kopplar spelande till både tid och intresse av spelet och spel i allmänhet så kan 

en spelgenomgång av denna beskaffenhet vara överväldigande.61 Detta är någonting att ha i 

åtanke om man planerar att använda spel i undervisning. 

6.3.2. Upplevelsen  

Upplevelsen utgjordes av olika intryck som upplevdes hastigt vilket beror på spelets genre. 

För att man som spelare skulle kunna ta in det som man såg eller det man upplevde så 

behövdes frekventa avbrott för att ibland göra nått så enkelt som att tyda vad som stod på en 

plansch och i vissa fall behöva översätta den. Här hade ett samarbete kunnat underlätta för 

analys. I McCalls andra steg i spelbaserad undervisning så hör bland annat reflektion till.62 

Reflektion mellan spelare som spelar tillsammans eller någon som spelar och någon som 

observerar hade kanske varit tillräckligt som ett samarbete vid en spelanalys.  

Majoriteten av spelandet utgjordes av en samling av strider oftast med högt tempo som 

avbröts av något lugnare tempo under mellansekvenserna. Miljöerna och historian i 

kampanjen hade både inslag av historia samt individuella och kollektiva berättelser. Vid vissa 

tillfällen speglades bland annat karaktärernas medvetande och även soldaternas gemensamma 

värderingar och tankar om omvärlden både som individer och kollektiv. Trots att det fanns en 

tydligen huvudkaraktär så fanns det även en tydlig sidokaraktär som för spelets handling var 

minst lika viktig med tanke på spelets innehåll och specifikt spelets historiska tema.  

6.3.3. Övrigt 

Sifferexercis var vanligt i spelet genom både överdrivet påstående och värderingar i 

underkant. Det utgjordes å ena sidan av underdrift i porträtterandet av bland annat förintelsen. 

Å andra sidan till överdrift av näradöden upplevelser m.fl. De hör till ett spel att saker 

porträtteras på ett visst sätt vilket man bör ha i åtanke innan man lägger någon större 

värdering i hur vissa aspekter i spel porträtteras men i en skolmiljö så är det värt att ha i 

åtanke. Som i alla medier så finns det även genrer med specifika egenskaper och regler i spel. 

I detta fall förväntas spelet innehålla det som FPS och action-spel innehåller. Spelet håller sig 

inom ramarna för det man kan tänkas att spelet ska innehålla, varken mer eller mindre kan 

förväntas av spelet. Med andra ord så är det viktigt att förstå materialet och vad de kan tänkas 

innehålla när man väljer att använda spel som komplement eller undervisningsmaterial. Vissa 
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filmer, precis som spel lämpar sig mer eller mindre bra i en klassrumsmiljö vilket oftast mer 

beror på vad man vill få ut av materialet än om materialet i sig är bra eller mindre bra.   

6.3.4. Problem och möjligheter 

Jag kan se att det finns vissa problem med att använda materialet i undervisningssyfte. Ur ett 

rent historiskt perspektiv så är avsaknaden eller avskalningen av förintelsen problematisk utan 

annat stoff som på något sätt representerar de som saknas. Alternativt att man diskuterar 

varför det finns en avsaknad. En sådan avsaknad utan reflektion kan bli ett problem om man 

har andra världskriget som tema och som historisk utgångspunkt utan annat stoff. Avsaknaden 

är som tidigare nämnt säkerligen medvetet gjort då det kan leda till etiska eller moraliska 

problem vid porträtterandet av en händelse med sådan karaktär. I detta fall så kan det 

förklaras, diskuteras och problematiseras med hjälp av verktygen historiebruk och 

historiemedvetande. Om man istället för historisk korrekthet analyserar materialet ur ett 

historiebruksperspektiv så kan materialet vara mycket användbart för analys och diskussion i 

en klassrumsmiljö. Även historiemedvetande porträtteras på olika sätt vilket tydligt möjliggör 

användning av spelet i undervisningssyfte. 

Ett annat problem i detta spel är att stereotyper ofta förstärks snarare än utmanas. Som 

tidigare nämnt så diskuteras stereotyper och värderingar av bland annat Metzger och Paxton.63 

Det finns en del möjligheter för diskussion när det gäller de båda. Värderingar och stereotyper 

kan vara användbart att diskutera vid studerande eller analys av olika material även i andra 

skolämnen som fokus. Trots att kampanjen i Call of Duty WWII enligt vissa har kritiserats för 

att vara kort så är i mitt fall cirka åtta timmars aktiv speltid motsvarande ett antal 

historielektioner i skolan, vilket till skillnad från ett medium som film kan anses vara 

överväldigande.  

Som ett alternativt till att spela igenom hela spelet skulle man kunna analysera delar av spelet 

eller spelets innehåll i kombination med någonting man vill undersöka som till exempel 

kontrafaktiskhet eller stereotyper. Mellansekvenserna skulle likt spelet kunnat analyseras som 

man analyserar film för att på så sätt komma ifrån den tidskrävande aspekten av att lära sig 

spela eller alternativt se på en genomspelning utförd av någon annan. Här får man som 

analytiker dock inte vara med och göra val men beroende på vad som är fokuset för analysen 

så kanske det inte spelar någon roll. Andra sätt att analysera ett spel skulle kunna utgöras av 
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att titta på inspelningar av vad någon annan spelat eller se på någon av de många Streamers 

spela, som är ett populärt alternativ bland spelintresserade.  

Som individer så har vi olika intressen och erfarenheter som påverkar hur vi lär oss och vad vi 

tycker är av intresse. Norlander skriver att det inte är lärare som tagit in spel i undervisningen 

utan att det är elever som lyft in spelen.64 Här är det viktigt att ha i åtanke att man som lärare 

har ett ansvar att försöka nå ut till och motivera samtliga elever. Har man kunskap om ett spel 

eller är kunnig inom området så kan man som lärare själv välja att lyfta in spel i undervisning. 

På så sätt kan man nå ut till elever som har spel som intresse genom att erbjuda eleverna 

någonting med relevans till intresset. Av egen erfarenhet så har jag tolkat att lärare ofta delar 

med sig om tips på litteratur och även film men aldrig har jag hört om lärare som tipsar elever 

om spel.  

För att kunna genomföra en analys i klassrummet av spel så verkar det enligt McCalls modell 

krävas klara instruktioner.65 Alternativt att man som lärare lyfter in spel som någonting 

valbart att analysera när elever får göra egna analyser eller någonting som man kan göra i 

grupp eller helklass. Innehållet i spel är oftast väldigt brett och går det för snabbt kan man 

utan riktlinjer eller hjälp glömma bort vad som skall göras. Datorer eller spelkonsoler behövs 

likaså vara av relativt ny modell för att spel som detta kräver det för att kunna spelas. 

Tillgängligheten på spel eller dator/spelkonsol är precis som med annat material kanske inte 

tillgängligt i skola eller bibliotek vilket då begränsar elever att använda materialet. 

McCalls båda modeller ser jag som väldigt användbara för undervisning med spel som bas 

eller komplement. Modellen med de sju stegen där bland annat elevers tankar om spel anser 

jag vara väldigt bra att ha i åtanke vid planering av moment innan man interagerar spel i 

undervisning. Modellen som handlar om spelbaserade lektioner med tre steg där att lära sig 

spela och reflektera kring spelet hör till ser jag som någonting man kan använda vid själva 

interaktionen med spelet. Tiden är kanske det första man som lärare bör ha i åtanke vid 

planering. Även reflektion om spelet och hur pass välkomnande eleverna är för spel i 

undervisningen är väldigt viktigt att ha i åtanke vid val av spel och val av spelgenre. Trots att 

McCalls modeller kan ses som en hjälp så beror allt slutligen på vad man som lärare eller elev 

vill få ut av spelet, vilket även då bör utgöra fokus på hur man väljer att använda spelet. 
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7. Diskussion 

Det jag har kunnat tolka utifrån min analys av spelet är att spelet i högsta mån går att använda 

i undervisningssammanhang. Trots det så finns det tydliga problem och även möjligheter för 

misstolkning i spelet. Någonting som jag tidigare nämnt men som är betydande, är att komma 

ihåg att spelet är framtaget för ett underhållande syfte och för att spelet ska kunna kombineras 

med undervisning så behövs det en någorlunda kunskap om spel och spels uppbyggnad. Med 

det sagt så krävs det en hel del av den undervisande läraren för att ett valt spel ska kunna 

fungera som material i klassrumsmiljö. Spelet har en tydlig berättelse som är något 

problematiskt utifrån förankring till fakta eller andra världskriget som historisk händelse. De 

finns moment i spelet som kan anses vara av väldigt våldsam karaktär och många scener 

innehåller grovt grafiskt våld och grovt språk. 

Jag har upplevt att användandet av spelet kan möjliggöra undersökningar och analyser av 

olika slag. Tydligast i detta fall är de två analyserade områdena historiemedvetande och 

historiebruk. Både historiebruk och historiemedvetande är möjliga att tolka ur spelet och 

använda spelet som analysmaterial till. Även andra områden som kontrafaktisk historia, orsak 

och verkan samt politiska budskap finns det en del material i spelet att diskutera. Jag har fått 

begränsa denna studien vilket har lett till att jag valt bort att analysera till exempel historisk 

korrekthet vilket kan anses vara en viktig aspekt vid användning av historiska spel. En kritik i 

denna uppsatsen är att det endast är mina upplevelser som är i fokus. Det hade varit intressant 

att på något sätt undersöka någon annans upplevelser eller diskutera spelet med någon annan 

som spelat eller undersökt spelet. På så sätt hade man kunnat jämföra vad man upplevt eller 

tolkat. Även det faktum att det inte finns en färdig analytisk modell för att analysera spel, 

historiebruk eller historiemedvetande i spel gör att analyser av spel kan se väldigt annorlunda 

ut. Trots kritiken om hur undersökningen har utförts och vilka fokuspunkter som valts så ser 

underlaget i spelet ut att kunna ge goda förutsättningar för undersökning i en klassrumsmiljö 

med vissa begränsningar. 

7.1. Framtida forskning  

Jag anser att det hade varit intressant att i framtida forskning studera andra teman än historia, 

fakta och stereotyper. Ett annat förslag för framtida studier är att praktiskt testa att använda 

olika spel i undervisning för att få elevers eller undervisande lärares perspektiv på 

användandet. På så sätt skulle man kunna mäta användningen genom att diskutera vad som 

fungerat bra eller mindre bra och vad de skulle kunna bero på.  
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8. Sammanfattning 

I denna studien har historiebruk och historiemedvetande analyserats i ett kommersiellt spel 

med ett historiskt tema. Tidigare forskning ger en insikt i vad som har gjorts, vad som kan 

problematiseras och vad som kan möjliggöras med hjälp utav spel. Syftet med denna studien 

var att analysera spelet Call of Duty WWII för att undersöka historiebruk och 

historiemedvetande i spelet samt att undersöka om det fanns en möjlighet att använda spelet i 

undervisningssyfte eller som ett komplement i ämnet historia. Analysen pekar på att det finns 

goda möjligheter för användning av spelet men även att det finns en del problem som kan 

påverka användningen till att bli något begränsad. Det finns delar i spelet som går att 

analysera med hjälp utav historiebruk och historiemedvetande. Det som uppfattas vara kritiskt 

i fallet med Call of Duty WWII har att göra med spelets genre och avsaknad av vissa historiska 

händelser. Tiden är någonting att ha i bejakning vid användandet av spel i undervisning. Även 

stereotyper, historia och fakta går att analysera i spelet på olika sätt. I studien framkommer det 

att spelet med rätt förutsättningar kan medföra djupare förståelse och agera som ett 

komplement till vissa utvalda delar i historieundervisning. 
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