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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan historiska spelfilmer och 

historiemedvetandet. Vi fokuserar på hur ett antal lärare på högstadiet och gymnasiet förhåller 

sig i relationen mellan spelfilm och historiemedvetande i syfte att framställa en matris för 

undervisning med hjälp av film. För att göra detta har vi använt oss av en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer. 

Vi har alla ett historiemedvetande vilket innebär att vi kan förhålla oss till ”då-nu-framtid” 

och applicera tidsperspektivet på våra egna liv. Det samlade kulturarvet och de gemensamma 

såväl som individuella livserfarenheter blir en del av vårt historiemedvetande. Skolans 

förmedling av kulturarvet är ett av samhällets många historiebruk. Skolans bildningmonopol 

är idag brutet och utmanas av bland annat populärkultur. Detta har medverkat till att det s.k. 

autenticitetsbegreppet – vad vi anser vara trovärdig historia aktualiserats. I takt med att 

mediabruset har ökat i samhället har även skolan anammat filmen som ett hjälpmedel i 

undervisningen från att tidigare varit en form av belöning till eleverna.    

Saving private Ryan har använts flitigt i vår undersökning därför att vissa scener i filmen är 

autentiskt återskapade.

En källa behöver inte vara skriftlig utan kan likaväl utgöras av en film som i kraft av sin 

audiovisuella förmedling kräver ett kritiskt förhållningssätt som lärare. Det kritiska 

förhållningssättet skall även vidareförmedlas till eleverna. Vi ser idag på audiovisuella medier 

utifrån flera olika perspektiv detta kallas för ett palimpsestiskt förhållningssätt. Det 

palimpsestiska förhållningssättet eftersträvar att syntetisera tänkbara motsatspar som 

exempelvis myt och historia. 

Fördelarna med att använda historiska spelfilmer i historieundervisningen är dels att vi som 

lärare kan beröra våra elevers känslor, de får hjälp att leva sig in i en viss historisk epok med 

hjälp av spelfilmen. Spelfilmen kan även användas för att belysa hur grupper bildas eller hur 

ett utanförskap kan förklaras. 

Nyckelord: historiemedvetande, historiebruk, historisk spelfilm, kritiskt förhållningssätt, 

autenticitet. 
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1. Inledning

Vi och många med oss som växt upp under 1990- och 2000-talet har upplevt att historia 

berättas via film i historieundervisningen. Vi har även själva använt spelfilm som verktyg i 

undervisning under vår lärarutbildning. Spelfilmen och de audiovisuella medierna tar en allt 

större plats som förmedlare av kunskap i dagens samhälle.

Från att ha ingått i någon form av belöningssystem när eleverna varit flitiga i skolan har 

spelfilmen i klassrummet utvecklats till att bli en del i undervisningsprocessen. Film är ett 

mycket användbart verktyg i undervisningen, men som med alla verktyg går det att utveckla, 

mycket tack vare den tekniska utveckling som skett inom filmindustrin. Framförallt har den 

digitala datortekniken gjort det möjligt att skapa autentiska scener från historisk tid som gör 

att filmpubliken får en annan närvarokänsla i filmen, än tidigare. Dessa bilder och scener kan 

och bör historieläraren dra nytta av i sin historieundervisning. Bristen på historiekunskaper är 

farligt eftersom vi måste lära oss av historien och de misstag som begåtts. Genom spelfilmen 

öppnas här en kanal att skapa ett intresse för historia och därmed en god grund för 

historiekunskaper. Dessutom kan spelfilmen nyansera och/eller vinkla skildringen av ett 

historiskt skeende.  

Med denna uppsats vill vi belysa och behandla kopplingen mellan didaktik och film i 

historieundervisningen. Vi kommer att lägga vikt vid lärarnas kritiska förhållningssätt kring 

fakta samt vilken historiesyn som spelfilmen förmedlar, hur lärarna ser på filmen och 

vidareförmedlar sitt förhållningssätt till sina elever. Då merparten av de historiska filmerna är 

gjorda i Hollywood förstärks vikten ytterligare av ett kritiskt förhållningssätt, för att synen på 

historien inte skall bli enkelriktad utan istället nyanserad. Inte enbart av den anledningen att 

Hollywood som ofta påtalas om att de producerar propaganda, utan på grund av att

historieundervisningens kärna ligger i att skapa en så korrekt bild som möjligt av olika 

historiska skeenden. För att göra detta krävs det att händelsen studeras utifrån olika aspekter. 

Historieundervisningen skall syfta till att aktivera eller mobilisera ett historiemedvetande med 

hjälp av ett kritiskt förhållningssätt.  För att uppnå det krävs mycket arbete av de lärare som 

undervisar i historia och i detta arbete är filmen till stor hjälp.  
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1.1 Tes

Historiska spelfilmer utgör ett gott medium i historieundervisningen men de befintliga 

verktygen för att jobba med film i undervisningssituationer är begränsade/begränsande. Tesen 

är: Spelfilm påverkar ungdomar idag och bidrar i hög grad till att mobilisera människors 

historiemedvetande. Audiovisuell historieförmedling följer andra framställningsformer än      

t. ex. skriftliga källor och därför bör lärare utveckla ett kritiskt förhållningssätt till spelfilmen 

som läromedel. 

1.2 Syfte

Vårt syfte är att undersöka lärares erfarenheter av spelfilm i historieundervisningen och dess 

funktioner. Detta för att vi är intresserade av hur lärarna ser på kopplingen mellan 

historiemedvetande och kritiskt tänkande. 

Syftet är även att utveckla en matris med grundläggande tips om hur lärare kan använda film

som ett verktyg i historieundervisningen på gymnasiet och högstadiet. 

1.3 Frågeställningar

o Hur kan ett historiemedvetande stimuleras genom historisk spelfilm i 

historieundervisningen?

o Hur ser enskilda lärare på arbetet med att förmedla spelfilmens innehåll i 

historieundervisningen?

o Hur bejakar lärarna det kritiska förhållningssättet och hur förmedlas detta till 

eleverna?

o Hur betydelsefull är autenticiteten i en historisk spelfilm som skall användas i 

historieundervisningen?

1.4 Avgränsning

Vi har valt att arbeta med spelfilm i historieundervisningen, därmed exkluderar vi 

dokumentärfilmer, faktafilmer och propagandafilmer. Eftersom vi ska bli gymnasielärare samt 

högstadielärare har vi valt att inhämta vår empiri på respektive stadium. För att göra studien

övergripbar och för att öka reliabiliteten valde vi att göra vissa avgränsningar som nämns 

ovan. Anledningen till att reliabiliteten ökar p.g.a. avgränsningarna är att vi begränsar vårt 
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studieområde och kan därmed koncentrera oss på färre delar och således gå djupare in på 

dessa. 

1.5 Disposition

Efter inledning följer bakgrunden (kap. 2) i vilken vi behandlar bakgrunden till vår forskning 

kring historiska spelfilmer i historieundervisningen. I detta kapitel tas det bl.a. upp 

dramaproduktionen Snapphanar men också historiedidaktiska aspekter. Därefter kommer 

forskningsläget (kap. 3) där vi presenterar olika forskare och vad de har ägnat sig åt. I detta 

kapitel förklarar vi också var vår forskning positionerar sig. I nästkommande kapitel (kap. 4)

förklaras våra teoretiska utgångspunkter som är av vikt för denna studie. Exempelvis belyser 

vi historiebruk, autenticitet och historiemedvetande. Kapitlet därefter är metoden (kap. 5) i 

vilken vårt arbetssätt beskrivs och visar hur vi har gått till väga för att samla in empiri och 

bearbetat densamma. Metoden vi har valt är en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. I nästkommande kapitel (kap. 6) presenterar vi vårt empiriska material och där ges 

fyra historielärares syn på spelfilmsanvändningen i historieundervisningen. De frågor vi har 

utgått ifrån återfinns i bilaga 1. Därefter i kapitel sju analyserar vi vår empiri med hjälp av 

teoriavsnittet. Vi skall även analysera hur spelfilm kan vara med och påverka 

historieundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan år 2007, i relation till de svar vi fått 

från våra respondenter. Historiska spelfilmer kan ses på flera olika nivåer och är en stark 

historieförmedlare med många förtjänster. Därefter (kap. 8) diskuterar vi och ger vår syn på 

spelfilmanvändandet i historieundervisningen. I kapitel nio redovisas den matris vi hade som 

mål att framställa. Den innehåller konkreta tips och idéer för hur spelfilm kan användas i 

historieundervisningen. I det sista kapitlet (kap. 10) fortsatt forskning presenterar vi tankar om 

hur vår forskning kan vidareutvecklas. 
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2. Bakgrund

2.1 Vad är historia?

Ordet historia kommer ifrån grekiskan och betyder ungefär insamling och bearbetning av 

iakttagelser. Historia kan kopplas samman med begrepp som vetande, kunskap, forskning och 

berättelse. Dessutom innefattar begreppet historia såväl skeendet och händelsen som 

beskrivningen av de båda. På 1960-talet introducerades ett nytt sätt att se på historia som 

begrepp, de ena sättet var att se historia som det förflutna och historia som vetenskap. 

Distinktionen begreppen emellan är enkel och klargörande. Vi kan inte veta något exakt om 

det förflutna, forskaren får med hjälp av källkritiken systematiskt och metodmedvetet skapa 

det förflutna utifrån de frågeställningar forskaren själv har. Finns det ingen formulerad 

problemställning i forskarvärlden sedan tidigare sker forskningen på forskarens egna 

premisser, och forskaren måste då förhålla sig till angränsande tidigare genomförd forskning. 

Forskaren kan knappast slå sig fri från den samtiden som han befinner sig i eller från det 

dåtida nuet som omgav forskningsläget. Val av ämne, teori, material, metod och frågor 

kommer alltid vara avhängt den samtid som präglar det aktuella nuet. På så vis blir historien 

ett barn av sin tid1. 

Historia hanterar inte allt som är förflutet utan endast det som kan knytas till människan och 

är satta i relevanta sammanhang. Det är människans handlingar som uppmärksammas, inte 

människans minne eller för den delen tiden självt. Till detta hör att historia är ett humanistiskt 

ämne men också ett kulturämne som strävar efter att bygga på vår förståelse av människor och 

deras gärningar i diverse olika sammanhang i samhället. I detta hänseende finns en klar 

koppling till samhällsvetenskaperna och på så vis framstår historia som ett ämne som kan 

kopplas ihop med flera discipliner. Historia kan då beskrivas som en flerdimensionell 

vetenskapsgren2.  

2.2 Historia i massmedia

Dramaproduktioner med historiskt innehåll har alltid varit en viktig del inom filmindustrin. 

Produktioner inom televisionen har varit ovanligare men på senare år har både 

dramaproduktioner och dokusåpor med historisk anknytning producerats. Dokusåpan Riket,

som är producerad i samarbete med Sveriges television (SVT) utspelar sig på ett slott i 
                                                
1 Andersson, Bo, 2004, Vad är historiedidaktik?, s. 9ff
2 Andersson, Bo, 2004, Vad är historiedidaktik?, s. 9ff
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medeltida miljö där människor skall leva så tidsenligt som möjligt efter de samhällsstrukturer 

som var rådande då. Denna produktion ligger rätt i tiden då historieintresset hos publiken är 

relativt stort. Ett annat exempel på detta är Jan Guillous böcker om Arn som gjort succé bland 

läsarna. Denna roman följdes sedan upp med en TV- produktion i dokumentär tappning. Även 

denna sågs av en stor publik3. Dessa produktioner har medfört ett stort intresse för historia i 

samhället och enligt Hans Kronbrink, skribent på Dagens Nyheters kultursida, är det tack vare 

Jan Guillou som den svenska historien efter vikingatiden ”…kan stå på egna ben och inte 

kännas töntig” 4.  

Den senaste i raden av historiska produktioner sändes i SVT under julhelgen 2006. Denna 

dramaproduktion i två delar hette Snapphanar och utspelar sig under det s.k. skånska kriget 

1675-1679, då Sverige låg i krig med Danmark om makten över Sveriges södra län och 

passagen in och ut ur Östersjön5. Handlingen baseras kring en ung man vid namn Nils Geting, 

som av olika anledningar vänder sig mot den svenska staten och dess armé som under ledning 

av Karl XI har makten i området. SVT gör en historisk resumé på sin hemsida där denna 

händelse beskrivs som ett svenskt gerillakrig6. Sverige beskrivs som en ockupationsmakt och 

framställs som grymma och skoningslösa i sin jakt på snapphanar och motståndsmän. Vidare 

uppmanas publiken att följa med på ”…en resa som avslöjar en hittills oskriven historia!” 7. 

Manusförfattaren Nicklas Rockström har tagit sin utgångspunkt i en historisk händelse från 

denna tid. Svenskarnas krigskassa blev vid ett tillfälle stulen av snapphanar och utifrån detta 

skapade Rockström sedan en fiktiv historia som utspelas på en historisk arena8. Denna 

dramaproduktion följdes sedan av en dokumentär om snapphanar och konflikten mellan 

Sverige och Danmark, där erkända historiker som Dick Harrisson, Peter Danielsson och 

författaren Peter Hylltoft uttalar sig om historien. 

Just produktionen om snapphanar visar på ett tydligt sätt hur historien brukas i medievärlden 

och hur ett intresse väcks för historia hos allmänheten. Dessa historiska produktioner kan leda 

till att det kollektiva minnet byggs ut eller förändras. Genom att väcka allmänhetens intresse 

med en dramaproduktion och sedan låta erkända historiker kommentera och berätta om de 

verkliga snapphanarna i en efterföljande dokumentär fungerar här televisionen som en 

                                                
3 Aronsson Peter, 2004, Historiebruk, s. 45.
4 1. http://www.dn.se
5 www.ne.se
6 1. http://svt.se
7 2. http://svt.se
8 2. http://www.dn.se



10

effektiv kunskapsförmedlare till allmänheten. Historiska filmer är således en viktig 

historieförmedlare som många kan ta del av på ett förhållandevis enkelt sätt. Anton Kaes 

menar att utvalda historiska skeenden riskerar att bli ofullständigt framställda av rädsla för att 

bidra till nya negativa samhällsströmningar såsom en aggressiv nationalism. Det finns en 

strävan att välja politiskt korrekta skildringar av en komplicerad historisk händelse. Får dessa 

versioner av händelsen tillräckligt mycket uppmärksamhet är det svårt att visa motsatsen och 

att göra motsatsen trovärdig. Risken är då att det är den politiskt korrekta skildringen som blir 

det som återstår av historien. Kaes belyser även det som vi lärare och säkerligen många 

regissörer ställs inför nämligen svårigheten att välja relevant stoff. Skillnaden är dock att en 

regissörs val av stoff och hur den behandlas når ut till en otroligt mycket bredare publik, eller 

i vart fall har möjlighet att gör det9.        

2.3 Filmanvändandet i klassrummet

Den tidigare metodiklektorn i svenska och historia i Uppsala Lars Terner skrev redan år 1990 

en rapport som heter Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen i ett avsnitt tas film i 

klassrummet upp och det område ska nu beskrivas i följande stycke. I inledningen kring 

filmkapitlet står det att svenska ungdomar lägger ned mycket tid på film, tv, och video. Terner 

menar att ungdomar i stor utsträckning tilltalas av film och att det då är märkligt att film inte 

används inom skolan10. Detta perspektiv som Terner tar upp visar att det skett mycket inom 

skolan och didaktiken, idag används film som ett redskap i undervisningen. Förändringen i 

skolan har således blivit påtaglig. Vidare menar Terner att få lärare vill använda film i 

undervisningen därför att det tar tid att förbereda och att efterbehandla en film. Vissa lärare 

väljer t.o.m. att bara visa filmen utan att arbeta med den. Enligt Terner kan film som används i 

undervisningen kategoriseras in i fyra kategorier; undervisningsfilm, dokumentärfilm, 

propagandafilm och underhållningsfilm. Underhållningsfilm, eller spelfilm som vi har valt att 

benämna det i vår forskning, kan innehålla propaganda men även renodlade dokumentära 

delar11. Men i den bästa av världar skulle en mix av dokumentärfilm och underhållningsfilm 

vara att föredra enligt Terners sätt att se på saken. 

                                                
9 Zander Ulf, 2004,  Historien är nu, s. 128f.
10 Terner, Lars, 1990, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen s. 21
11 Även Lars Terner använder detta begrepp.
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2.4 Hur filmen kan användas i undervisningen

När en film ska användas i undervisningen anser Terner att den ska arbetas igenom på ett så 

bra som möjligt sätt. För att göra det ska man som lärare se filmen minst en gång själv, det är 

under denna fas som läraren kan avgöra om den är relevant för målgruppen inte för enkel och 

inte för svår. Härvid är det också lämpligt att göra noteringar kring vad som kan vara av vikt 

att ta upp, t.ex. en karta eller vilka frågor som kan ställas i anslutning till filmen. Vidare är det 

viktigt att uppmärksamma tidstypiska drag enligt Terner. För att kunna avgöra när något 

utspelar sig kan man plocka ut tidstypiska drag såsom vilken mat det tillagas, vilken typ av 

kläder folket i filmen har och, hur de bor. Kort och gott vardagliga förhållanden som ger 

ledtrådar till tidsbestämmelse. Något mer komplexa frågor som är svårare att skönja men icke 

desto mindre viktiga är om det antyds någon klasskillnad, genusperspektiv, eller hierarkier. 

Terner fortsätter sitt resonemang kring lärarens arbetssätt med film med att kritisera de häften 

som ofta finns att få tag på till olika filmer s.k. lärarhandledningar. Terner anser att dessa är 

alltför schablonmässiga och inte går på djupet. Undantaget som bekräftar regeln enligt Terner 

är materialet som följer spelfilmen. Materialet som finns och som Terner avser är det som 

finns att få via Svenska Filminstitutet, och även recensioner som gjorts i diverse olika 

tidningar12. 

2.5 Filmanvändandet i undervisningen

Som den metodiklektor Terner är hävdar denne att film kan användas som en 

intresseväckande åtgärd inför ett arbetsområde, den kan även vara inledningen på en debatt 

eller utgöra ett led i en genomgång. En film kan också fungera som en avslutning på ett 

område. Men film kan också användas som ett material ur vilket eleverna hämtar information 

i samband med ett arbete. 

Terner belyser vidare att vi lärare i skolan skall verka för att eleverna ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till det som visas. Det kritiska förhållningssättet till källor är således viktig 

och utgör ett betydelsefullt inslag i historieundervisningen. Redan år 1990 skriver Terner om 

att en källa inte enbart behöver vara skriftlig utan likväl kan utgöras av en film. 

                                                
12 Terner, Lars, 1990, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen s. 20 f
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Nästa del i arbetet med film som medel i historieundervisningen är att jobba med 

förbehandling som Terner uttrycker det. Detta innebär att eleverna görs så positivt inställda 

till att ta emot filmens budskap som möjligt. Denna förberedelse syftar till att underlätta 

elevens förståelse för vad filmen ämnar förmedla, det kan lämpligen göras genom att i 

förhand studera en karta eller rita upp en tidsaxel på tavlan. Vidare kan det vara fruktbart att 

ge eleverna s.k. bevakningsuppgifter. Dessa uppgifter är tänkt att fånga kontexten i filmen och 

ska inte hänge sig åt detaljstudier enligt Terner13. Paradoxalt nog menar Terner att eleverna 

inte skall anteckna under filmen utan istället vara helt fokuserade på filmen. 

2.6 Efterbehandling    

Vad anbelangar efterbehandling av spelfilm menar Terner att det kan vara positivt och gynna 

bevakningsuppgifterna om läraren väntar med att samtala om filmen tills nästa 

lektionstillfälle. Då får eleverna en chans att reflektera över filmen och låta den sjunka in. 

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att ge eleverna utrymme att fråga om saker de inte 

förstått i filmen. Även läraren bör vara förberedd med några frågor som kan finnas men som 

eleverna själva inte vågar ställa. Detta medför att eleverna lättare kan förstå 

efterbehandlingen. Nästa steg är att fråga om var i tiden filmen kan placeras, detta följs av 

frågor kring korrektheten i filmen. Är filmen baserad på en bok föreligger det naturligt att 

komparativt se på de båda. I anslutning till en sådan jämförelse menar Terner att det kan vara 

av vikt att ta reda på var författaren till boken fått sitt material och om hans skildring av det 

historiska skeendet kan anses trovärdigt. 

2.7 Kritiskt förhållningssätt

Syfte ur kursplanen Historia A

Syftet är också att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap 

för att förstå och förklara samhället och människors levnadsmönster. Detta gynnar förmågan 

att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid14.

                                                
13 Terner, Lars, 1990, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen s. 24 ff
14 3. http://www3.skolverket.se
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Mål att sträva mot:

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven 

utvecklar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och 

andra källor15.

En betydande del i historieundervisningen handlar om att tillhandahålla eleverna verktyg för 

att skapa sig ett kritiskt förhållningssätt och tänkande till den fakta och information de möter i 

sin vardag, både ute i samhället och i undervisningen. Främjas elevernas kritiska och 

analytiska synsätt i undervisningen gynnas elevens kritiska förmågan och förhållningssättet 

till historiska källor, texter och andra medier som är verksamma i skolorna idag. Det kritiska 

förhållningssätt framträder också i strävansmålen där eleverna i sin strävan utvecklar en 

förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och andra 

källor16. I dagens undervisning är det ofta filmvisning under lektionstid. Filmen ses som ett 

relevant och nyttigt redskap för att bl.a. skapa ett intresse hos eleven och som 

kunskapsförmedlare. Fredrik Holmberg skriver i boken, Filmtema, hur förhållningssättet till 

film i skolan förändrats från 1960 och framåt. Boken behandlar den allmänna inställningen till 

film i skolan och det kritiska förhållningssättet eleverna borde ha vid filmvisning i 

undervisningen.  Under 1960-talet var bilden och synen på film i undervisningen mer inriktad 

mot ett belöningstänkande. Eleverna fick möjlighet att se på film då de presterat bra under 

tidigare undervisning. På 1970-talet ändrades synen på filmens roll inom skolan. Den blev nu 

alltmer ett instrument i undervisningen det var inte själva upplevelsen som prioriterades hos 

mottagaren, som tidigare. Nu skulle det kritiska förhållningssättet till filmen prioriteras. Detta 

gjordes bl.a. genom att producera film och mediepedagogiskt material som skulle verka som 

en motpol mot de amerikanskproducerade filmerna17.  En ”moralpanik” drabbade sedan det 

svenska samhället på 1980- talet enligt Holmberg. Det gällde framförallt begreppet videovåld, 

som alltmer kom att aktualiseras. Nu skulle film och medieundervisningen i skolorna främst 

ägna sig åt avhållsamhet från film och kritiken mot densamma var betydande. Utvecklingen 

under 1990-talet förespråkade skapandet av goda alternativ inom populärkulturen. Alternativ 

som kunde fungera som motpol till de tidigare så omdiskuterade våldsfilmerna. 1990-talet var 

början på IT-åldern och regeringen och IT-bransch skapade tillsammans projektet ITIS 

(Informationsteknik i skolan). I dagsläget har vi med oss lite av alla de nämnda 

                                                
15 4. http://www3.skolverket.se
16 5. http://www3.skolverket.se
17 Holmberg, Fredrik, 2006, Filmtema, s. 505ff.
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uppfattningarna om film och medier i skolan. Problemet som Holmberg pekar på är att det 

inte finns något generellt sätt att arbeta med film. Holmberg menar att eleverna i skolan måste 

arbeta med filmen utifrån en vidare begreppssyn, d.v.s. inte bara analysera innehållet i en film 

utan också beakta begrepp som, vad? hur? varför? vid arbetet med film. Görs inte detta är det 

svårt att uppnå de mål läroplanen föreskriver enligt Holmberg18.  

2.8 Genreanalys

David Ludvigsson menar att audiovisuella medier inte strävar efter att kunna redovisa senaste 

forskning inom ett ämne utan istället framställa en del av historien. Ludvigsson delar även 

upp filmen i tre olika genrer 1. dokumentärfilm, 2. film som försöker återskapa 

dokumenterade historiska händelser/situationer/personer samt 3. filmer som använder en 

historisk händelse som bakgrund till en påhittad berättelse. Detta benämner Ludvigsson vid en 

genreanalys. Det kan vara en svaghet i att det är den tredje typen den s.k. historiska 

fiktionsfilmen som blir den dominerande genren eftersom den ibland förenklar historien och 

dessutom inte är autentisk då den inte gör anspråk på detta19. Ludvigsson tar upp 

genreöverenskommelse som ett begrepp, det handlar om huruvida mottagaren tror att den bild 

de ges är sann eller ej. Alla människor har olika utgångspunkter och erfarenheter för att 

bedöma sanningen i historien. Får var och en inte ta del av den samlade historiska 

vetenskapens syn på sanningen i historien och förstått förändringen i en vetenskap blir det 

komplicerat att ställa frågor till ett redan arbetat material och då kritiskt förhålla sig till detta.

                                                
18Holmberg John-Henri, 2006, Filmtema,  s. 504 
19 Ludvigsson, David, 2000, Makten över minnet, s. 83ff.
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3. Forskningsläge

3.1 Historia inom spelfilmen

Detta är ett förhållandevis nytt forskningsområde, med relativt få forskare. Ett exempel utgörs 

av Mats Jönsson och dennes avhandling Film och historia som väver samman historikers, 

filmvetares och sociologers syn på historisk film. Andra forskare på området är t.ex. Klas-

Göran Karlsson, David Ludvigsson, Cecilia Trenter, Peter Aronsson, och Ulf Zander m.fl. 

Nämnda forskares resultat kommer att bearbetas i mer eller mindre omfattning. Stora delar av 

vår teoretiska bakgrund utgår från Mats Jönsson och dennes avhandling. Med vår forskning 

vill vi sammanfoga historikernas respektive historiedidaktikernas syn på historieförmedling 

som sker via spelfilmanvändandet i historieundervisningen. 

Mats Jönsson framlade sin avhandling år 2004 och den behandlar historisk Hollywoodfilm 

från år 1960 framtill år 2000. Jönsson vill att avhandlingen skall betraktas som en 

interdisciplinär kompass, som skall förenkla mötet med audiovisuella kulturer och medier. 

Vidare vill Jönsson minska avståndet mellan film och historia eftersom han anser att dessa två 

har mycket att utbyta med varandra. För att möjliggöra utbytet mellan områdena använder sig 

Jönsson av flera olika discipliner så som sociologi, historia och filmvetenskap. På så vis 

skapas den interdisciplinära kompassen. Jönssons avhandling delas även in i fyra årtionden 

där filmer gjorda i respektive decennium beskrivs och analyseras med hjälp av de olika 

disciplinernas kompetens. Denna del av hans studie har vi tittat på men valt att inte fördjupa 

oss nämnvärt i eftersom vi är mer intresserade av den interdisciplinära kompassen som 

verktyg än de specifika filmepokerna. 

Jönsson trycker även på att vi i framtiden måste vara mera flexibla i vår inställning till 

historiska framställningar i största allmänhet och till Hollywoods historiska spelfilmer i 

synnerhet. Den kritik som framförs i Europa mot USA angående diverse filmatiseringar måste 

bli mer öppen och bredare för att vi i större utsträckning ska kunna få nytta av det källmaterial 

som film kan utgöra.  

Ett annat utmärkande drag i Jönssons forskning är den slutsats som Jönsson drar angående 

vad en historisk film ämnar ge inblickar i. Enligt Jönsson är det tiden för produktionen av 

filmen som vi åskådare får en inblick i, snarare än den tid som filmen utger sig för att återge. 

Detta exemplifieras i form av ett antal filmer men de specifika filmerna lämnar vi som sagt 
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orörda i vår forskning. Vidare hävdar Jönsson att vi kommer bli bättre på att ”läsa” 

audiovisuella medier i framtiden och att den ökade läskunnigheten gör att de audiovisuella 

medierna blir mer komplexa och givande än vad de är idag20. 

David Ludvigsson är fil dr. vid Uppsala Universitet och har bl.a. skrivit ett inlägg i antologin 

Makten över minnet och även i Det förflutna som film och vice versa. De delar av 

Ludvigssons forskning vi har använt är dels historieförmedlandet och dels hur autenticitet 

brukas. Ludvigsson har även skrivit om genreanalys och genreöverenskommelse.    

Peter Aronsson historieprofessor vid Linköpings Universitet har bl.a. skrivit boken 

Historiebruk- att använda det förflutna samt varit redaktör för boken Makten över minnet-

Historiekultur i förändring. Huvudtemat i de båda kretsar kring historiebruk och 

historiemedvetande. 

3.2 Historiedidaktiker 

Ulf Zander är fil dr. i historia vid Lunds Universitet och har bl.a. gett ut Historien är nu

tillsammans med Klas-Göran Karlsson professor i historia vid Lunds Universitet och de två är 

redaktörer för den nämnda boken. I takt med den tekniska och berättarmässiga utvecklingen 

menar Zander att den historiska filmen kommer att få större betydelse för 

historieförmedlingen. Zander exemplifierar sitt resonemang med att nämna 1998 års 

Oscarsgala där alla fem filmer som var nominerade till bästa film var baserade på historiska 

motiv. Även Jönsson konkretiserar sin forskning genom att nämna och gå igenom en rad 

historiska filmer. Liksom filmvetaren Jönsson belyser historikern Zander att en historisk film 

säger mer om sin samtid än om den historiska kontext den utger sig för att beskriva21. 

Olle Holmberg är f.d. chef på Lärarutbildningen vid Malmö Högskola och har även varit 

verksam som forskare och lärare. Holmberg har bl.a. författat Ungdom och media- Om 

reception av fiktion på bio och TV, denna bok tar upp hur unga människor uppfattar fiktion på 

bio och TV. Ett av Holmbergs huvudteman är hur ungdomskulturen ter sig och huruvida 

skolan som institution följer samhällsutvecklingen.   

                                                
20Jönsson, Mats, 2004, Film och historia, s. 201 ff. 
21 Zander Ulf, 2000, Historien är nu, s. 125ff.
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Lars Terner är professor i historiedidaktik och har bl.a. varit verksam vid Uppsala Universitet. 

Terner har bl.a. arbetat med de audiovisuella medierna i undervisningssammanhang. En del av 

hans forskning kring de audiovisuella medierna gjordes redan på 1990- talet och han har bl.a. 

författat boken  Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen.    
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4. Teori

4.1 Palimpsestisk historisk medvetenhet

Filmvetaren Vivan Sobchack idéer går ut på att den vardagliga kontakt vi har med historia via 

media påverkar vår historiesyn mer än någonsin. Sobchack introducerade även ett begrepp, 

nämligen palimpsestisk historisk medvetenhet, till vilket Jönsson återkommer i sin avhandling 

Film och historia. Detta är ett tankesätt som sammanfogar presumtiva motsatspar som t.ex. 

historia och myt. Jönsson skriver att vi lever i en audiovisuell kultur där vi vant oss vid att 

flytta mellan helhet, detaljer, fiktion och verklighet i vårt medvetande. Och i denna ständiga 

pendling skiljer vi sällan dessa förut så fasta begrepp åt. Denna palimpsestiska historiska 

medvetenhet anses idag färga den historieveteskapliga disciplinens produktion och inriktning. 

Dessutom lägger Jönsson till att detta förhållningssätt inte är något nytt utan snarare alltid har 

förekommit under den tid (1960-2000) som avhandlingen behandlar22. 

Den palimpsestiska historiemedvetenheten framhålls som ett nytt sätt att se på historiebruk. 

Anledningen till att vi har ett mer flerskiktat synsätt är att vi ständigt sköljs över med 

audiovisuella medier som koncentrerar sig på vad som skett i det förgångna. Och den höga 

koncentrationen domineras av historisk Hollywoodfilm. Vår samtid präglas idag av medialt 

understödda och stärkta perspektiv på historia, som hellre lägger till än drar ifrån något i 

historien och som inte drar sig för att mixa historiska fakta med legender. Det finns ett 

mervärde i intimiteten som kan finnas i en skildring istället för att på avstånd kritiskt betrakta 

och skapa en förståelse i en historia på avstånd23.  

Den palimpsestiska historiemedvetenheten kunde skönjas redan på 1960-talet i och med en 

mer kritisk syn på amerikansk historieskrivning i allmänhet och på den audiovisuella 

motsvarigheten i synnerhet.  

4.2 Autenticitet

Många spelfilmer utger sig ofta för att basera sig på verkliga händelser som utspelat sig 

tidigare i historien. Filmen försöker därmed på ett autentiskt sätt återskapa ett historiskt 

skeende i sin egen samtid. Detta sätt att skapa film lockar ofta en stor publik, då de vet att 

                                                
22 Jönsson, Mats, 2004, Film och historia, s. 12 ff. 
23Jönsson, Mats, 2004, Historien är nu, s. 41 f.
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händelsen har ägt rum24. Historiska händelser har allt sedan filmens begynnelse varit ett 

populärt tema bland filmskapare. Att ge filmen autenticitet är ett komplicerat och komplext 

problem som kräver mycket förarbete av filmskaparna. Med dagens utvecklade tekniker inom 

filmbranschen har det blivit lättare att återskapa historiska miljöer genom framförallt den 

digitala tekniken. Det är t.ex. möjligt att spela in stora antika krigsslag med flera tusen man på 

vardera sidan utan att filmskaparen i verkligenheten har mönstrat upp detta enorma antal 

statister. Ett fåtal statister har blivit ”digitalt klonade” för att skapa en enorm artificiell armé. 

För att återge miljöer som ligger närmare vår samtid har ofta filmskaparna använt sig av 

dåtidens tekniska förutsättningar eller återskapat den gamla teknikens resultat med den nya 

teknikens hjälp. Ett exempel på detta är filmen Saving private Ryan, som regisserades av 

Steven Spielberg. Här arbetar Spielberg och hans team med att återge bilden av andra 

världskriget på samma sätt som den skildrades under 1940-talet. Slutarhastigheterna i 

kamerorna var anpassade efter dåtiden och färgen tonades ner i den slutgiltiga filmen för att 

frambringa en mer dokumentär känsla till publiken. För att ytterligare stärka filmens 

autenticitet filmades den ur filmkaraktärernas synvinkel, och då ofta med mindre och skakiga 

handkameror som gjorde bilden mer levande. Syftet med all detta arbete var enligt Spielberg 

att återskapa en så korrekt bild som möjligt av landstigningen i Normandie. Regissören 

Spielberg ville med filmen ge sin publik en bild av krigets sanna natur, som han själv

uttryckte det25. 

Problemet som många forskare, inom historia och vissa författare, framhåller är att 

underhållningsvärdet tar överhanden i skildringen av sanna historiska händelser på film26. I 

filmen Gladiator förekommer det scener där det används brinnande pilar som ammunition, 

men med största sannolikhet användes inte denna stridsteknik vid den tid som Gladiator 

utspelas. Istället symboliserar det snarare den överlägsenhet de brinnande pilarna innebar, ett 

dåtidens napalm. Denna anakronism visar på att underhållningsvärdet fått gå före den 

historiska korrektheten27. Historiska händelser riskerar att bli visuella historier som ändrar det 

kollektiva minnet och gör den berättade historien till sanning. Samtidigt kan det väcka upp 

saker som blivit förträngda av en eller annan orsak i det kollektiva minnet.  Idag får alltmer av 

den stora massan i vårt samhälle sin historieuppfattning från spelfilmen. 

                                                
24 Zander Ulf,  2004, Historien är nu, s. 125ff.
25 Zander, Ulf, 2004, Historien är nu, s. 126ff.
26 Snickars, Pelle, Trenter Cecilia, 2004, Det förflutna som film och vice versa, s. 9.
27 Zander, Ulf, 2004, Historien är nu,  s. 132.
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Det massmediala historiebruket blir alltmer dominerande och fungerar som en allt viktigare 

historieförmedlare. Här är det framförallt televisionen som spelat en avgörande roll för hur 

samhället uppfattar och använder historia. Historiska program som t.ex. Arns rike baserar sig 

på det förflutna i svensk historia. Mycket är sanning och en del är kvalificerade spekulationer 

om hur olika händelser utspelat sig under tidens lopp. För att ytterligare förbättra 

trovärdigheten i denna ”dokumentärberättelse” används människor i tidstypiska rustningar 

som strider med varandra. Den fiktiva hjälten Arn Magnusson finns med av och till under 

programmet och gör inhopp i den verkliga historieberättelsen. Gränsen mellan fiktion och 

verklighet blir här mycket svag. Till detta hör att inte mindre än 1.4 miljoner svenskar såg det 

första avsnittet i serien om Arn. Frågan är då följaktligen hur det påverkar det kollektiva 

minnet i samhället generellt och svenskarnas syn på vår egen historia i synnerhet28.   

David Ludvigsson skriver i boken Makten över minnet, att den som inte själv tagit del av en 

vetenskaplig argumentation i ett ämne och sett de faktorer som ligger bakom de förändringar 

som sker, troligen har svårt att hålla sig lagom skeptisk till den historia som förmedlas.29

4.3 Saving private Ryan

Filmen har fördelen att den har en förmåga att sätta in människor i händelser på ett levande 

sätt, åskådarna nästan sugs in i filmen och kanske får en känsla av delaktighet. Av dessa 

anledningar är filmen Saving private Ryan intressant att betrakta och utgör ett bra exempel på 

hur en spelfilm kan framställa historia enligt ett palimpseptiskt perspektiv. Genom att utnyttja 

färgsättning, kameratekniska lösningar och användning av handkameror har det tillsammans 

bidragit till att skapa en närvarokänsla och en känsla av att det är filmat i dåtid. En film som 

är filmad på ett mer betraktande sätt än deltagande har inte samma möjlighet att attrahera och 

fånga intresset hos publiken. Tekniken som använts ska få oss som åskådare att känna att det 

här är på riktigt. Just i fallet Saving private Ryan har det som nämnts tidigare använts teknik 

som gått ut på att ta in publiken i filmen. Detta gav ett gott resultat i vart fall om vi får tro 

publiksiffror, omdömen av filmrecensenter och inte minst av att krigsveteraner som var med 

vid landstigningen och som har visat sin uppskattning för filmen30. Framförallt har den 

sistnämnda gruppens uppskattning bidragit till en tyngd i filmens sanningsinnehåll eller om 

man så vill ha givit filmen större autenticitet. Och i vårt yrkesutövande handlar allt om att 

                                                
28 Snickars, Pelle, Trenter Cecilia, 2004, Det förflutna som film och vice versa, s. 9.
29 Ludvigsson, David, 2000 Makten över minnet, s. 87.
30 Zander, Ulf, Historien är nu, 2004, s. 125f.
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fånga ett intresse eller skapa ett intresse för ämnet ifråga, för att åstadkomma det krävs att 

materialet som visas är trovärdigt. 

Filmerna Gettysburg (1993) och Gods and generals (2003) är två exempel på historiska 

spelfilmer som förvisso har stora portioner av autenticitet tack vare att filmskaparna anlitat 

militärhistorisk expertis, men som inte vunnit några större publikframgångar. Anledningen till 

dess uteblivna framgångar beror dels på bristande dramaturgi och dels på hur historien 

berättas. De två filmerna saknar Saving private Ryan:s berättarteknik såsom rörliga 

handkameror och laborerandet med färgsättning31.   

4.4 Reception

Skolan skall enligt Holmberg förbereda eleverna för ett liv som goda samhällsmedborgare 

enligt gällande läroplan och av den anledningen är det viktigt att skolan kan inhämta 

information om samhället. Men skolan har även en stor roll i elevernas livsvärld, en stor del 

av elevernas tid tillbringas inom skolan väggar, detta ställer krav på att undervisningen måste 

ta hänsyn till elevernas fritidskultur. Ett steg i den riktningen tas av lärarna då de använder sig 

av film i undervisningen, detta ställer också krav på att lärarna bör lära sig mer om det 

aktuella utbudet i medierna. Dessutom bör lärarna följa utvecklingen i ungdomskulturen, ta 

reda på vilka filmer ungdomar ser på och uppskattar32.   

4.5 Historiedidaktik

Begreppet historia kommer som tidigare nämnts från grekiskan, så är också fallet med 

didaktik. Didaktik härstammar från didasko som ungefär betyder undervisa, didaktik handlar 

om att undervisa om ett visst ämne utifrån vissa förutsättningar. I skolans värld består dessa 

förutsättningar av styrdokument, läroplaner och kursplaner. I ämnesdidaktiken, den del av 

didaktiken som inriktas på ett visst stoff, är frågor som vad, varför och hur viktiga att beakta 

samt att utifrån dessa frågor kunna skapa en helhet. Ämnesdidaktiken kan bidra till att skapa 

ett ämnesmedvetande, ämnesmedvetandet täpper till det tomrum som uppstår mellan teori och 

praktik i skolans vardag. Ett tomrum som till viss del täcks upp av pedagogiken och 

metodiken. Ämnesdidaktiken sammanfogar kunskaper om lärande med kunskaper från flera 

vetenskapliga discipliner.

                                                
31 Zander, Ulf, Historien är nu, 2004, s. 133f.
32 Holmberg, Olle, 1994, Ungdom och media, s. 142ff.
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Historiedidaktiken har även ett andra uppdrag utöver att de empiriska, nämligen att vara 

reflekterande och normativ d.v.s. att den skall innehålla frågor som vad kan jag lära mig och 

vad bör jag lära mig. Idag är historiedidaktiken en brobyggare mellan historisk vetenskap och 

skolämnet historia men även mellan pedagogikens teoretiserande och den verklighet som 

skolan utgör33.   

        

4.6 Historiemedvetande 

Historiemedvetenhet finns hos alla människor och denna medvetenhet produceras konstant 

via lärandeprocesser där samhällets alla kunskapsförmedlare är med och bidrar. 

Historiemedvetenheten ligger till grund för hur historia uppfattas och hur broar byggs mellan 

nutid/framtid och det förflutna. I historiemedvetenheten läggs således tyngden på den 

personliga förmågan att relatera till dåtid, nutid, och framtid. Historiemedvetande däremot 

handlar om hur de tre tidsdimensionerna är kopplade till varandra. Det finns även en tredje 

term nämligen historiskt medvetande som innefattar vetskapen om det förflutnas existens och 

vår koppling till detta. Aronsson anser att om vi utgår ifrån historiemedvetande kan vi med 

rätta säga att det inte finns någon historielöshet därför att vi alla uttalar relationer mellan då, 

nu och framtiden. Av den anledningen finns det inga belägg för ett objektivt 

historiemedvetande. Detta låter sig oftast inte göras medvetet utan uttrycks istället genom 

attityder och handlingar. Relateras historielösheten istället till historiemedvetenhet och 

historiskt medvetande kan det finnas belägg för att påstå att en människa kan vara historielös. 

Människor kan sakna kunskaper om det förflutna och dessutom vara utan förmågan att förstå 

sin egen roll i det historiska flödet34.

Historiemedvetandet hos människor i allmänhet och vetenskapsideal samt vetenskapliga 

traditioner i synnerhet har mer eller mindre påverkat varandra. Då vetenskapen varit 

dominerande faktor har den i stor utsträckning bestämt huvudinnehållet i läromedel och 

lärarnas utbildning. Det är ju dock på så vis att lärare åldras och deras kunskaper blir eftersatta 

om inte lärarna själva genomgår en ständig uppdatering via fortbildningar. Och likaså om inte 

läromedelsförfattarna följer den vetenskapliga utvecklingen riskerar deras synsätt att hamna 

på efterkälken. Lärarna och läromedelsförfattarna får istället nya input från media, film, 

museer, skönlitteratur och Internet för att nämna några. Men det är inte bara lärarna detta 

                                                
33 Andersson, Bo, 2004, Vad är historiedidaktik?, s. 53f.
34 Aronsson, Peter, 2004, Historiebruk, s. 67f.



23

gäller det gäller även eleverna35. Det är tydligt att populärkulturen har en stor betydelse för 

dagens ungdomar, och många finner grunden till sitt identitetsskapande i populärkulturen. 

Skolan har som vi även skrev i inledningen förlorat sitt bildningsmonopol i konkurrensen med 

populärkulturen36. 

Historiemedvetande är, enligt historiedidaktikern Nanny Hartsmar, universitetslektor vid 

Malmö högskola, de tolkningar som görs av processer i dåtid och nutid samt de uttryckta 

framtidsförhoppningarna och relationerna mellan dem som är historiemedvetande. Hartsmar 

tar även upp hur elever ser på ett historiemedvetande. Det empiriska underlaget hämtas ifrån 

en undersökning gjord på 15-åringar i Norden år 1995. Den visar att ett övervägande antal av 

eleverna ser på historia som någonting som har med nutiden att göra, däremot var de inte lika 

övertygade om att historia hade något att göra med deras eget liv eller med framtiden. Ett 

intressant resultat från denna undersökning som Hartsmar belyser är att det kulturella arvet 

verkar ha betydelse, elever vars föräldrar läste mycket eller för den del hade en hög 

utbildningsgrad såg på historia som något levande och som kunde tänkas påverka deras liv 

samt framtid37. Med detta som bakgrund menar vi att det är viktigt att belysa det som 

Hartsmar tar upp och att vi som historielärare arbetar utifrån ovannämnda förutsättningar. 

4.6.1 Genetiska perspektivet 

Den genetiska historiesynen handlar om hur nya epoker växer fram ur den föregående epoken. 

Historisterna som företrädde denna ståndpunkt var intresserade av utvecklingen, de menade 

att historien innehöll olikheter och inte enbart var framåtsträvande. Ett sätt att se på ett 

samhälle enligt historisterna var att betrakta det som en organsim vilken ständigt förändras på 

ett naturligt vis. Därför torde folket inte göra avsiktliga förändringar i samhället såsom 

revolutioner38. Detta hänger samman med kursmålen i historia som har ett kronologiskt 

hänseende, där begrepp som förändringsprocesser och skeenden ges ett stort utrymme. 

                                                
35 Andersson, Bo, 2004, Vad är historiedidaktik?, s. 26f.
36 Persson, Magnus, 2000, Populärkulturen och skolan, s.16.
37 Hartsmar, Nanny, 2001, Historiemedvetande, s. 97ff.
38 Kjeldstadli, Knut, 1998, Det förflutna är inte vad det en gång var, s. 51.
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4.6.2 Genealogiska perspektivet 

Det genealogiska perspektivet lägger stor vikt vid frågor om moral och identitet. I 

undervisningssammanhang är det viktigt att man som lärare utgår från dessa begrepp för att se 

hur människor använder historia för att bevara dessa begrepp.   

Det genealogiska perspektivet lägger även vikten vid att tolka filmen från den tid den är 

inspelad. Detta oberoende av hur mycket resurser som läggs ned på rekvisita, kläder eller 

liknande för att skapa en så trovärdig miljö som möjligt. Problemet med detta synsätt är att 

alla filmer i så fall skulle styras av nutida ideologiska syften. Den mest gångbara 

förhållningen är troligen en blandning mellan dessa två förhållningssätt. Alltså att regissören

vill säga något om tiden då filmen utspelar sig, men också att samtida värderingar lyser

igenom vare sig man vill eller ej39.   

4.6.3 Lärarnas roll 

Läraren har en stor roll i hur elevernas historiemedvetande skapas och formas, genom att 

integrera det genealogiska perspektivet med det genetiska kan läraren ge eleverna en 

individuell historia. Detta leder till att elevens historiemedvetande ökar och utvecklas40. 

Till grund för vår undersökning och våra tankar använder vi oss av Mats Jönssons avhandling 

som resulterar i en interdisciplinär kompass. Den interdisciplinära kompassen skall, enligt

Jönsson, ligga till grund för hur vi kan förhålla oss till audiovisuella kulturer och medier. I 

vårt fall handlar det om lärarens förhållningssätt till spelfilmen i historieundervisningen41.

   

4.7 Historiebruk 

Enligt Peter Aronsson, baserar sig vårt historiebruk på vår historiekultur, d.v.s. de artefakter, 

källor, ritualer, sedvänjor och påståenden som har kopplingar till det förflutna och är de 

faktorer som gör det möjligt att återkoppla det förflutna med vår nutid och vidare till vår 

framtid42. För att uppnå detta brukar vi historien med hjälp av olika delar ur historiekulturen 

för att bilda meningsskapande helheter, t.ex. berättelser och narrationer om historiska 

händelser vilka bidrar till att ge oss riktlinjer i nuet. Historiebruket är relaterat till

                                                
39 Eliasson, Per, 2004, Historien är nu, s. 297ff.
40 Eliasson, Per, 2004, Historien är nu, s. 299f.
41 Jönsson, Mats, 2004, Film och historia, s. 201.
42 Aronsson Peter, 2004, Historiebruk, s. 17f.
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historiemedvetande vilket innebär att en person har en uppfattning om sambandet mellan 

dåtid, nutid och framtid. Detta historiemedvetande är således baserad på ett urval av olika 

begrepp från vår historiekultur. De kunskaper som vidareförmedlas från historiekulturen via 

historiebruket till vårt historiemedvetande skapar ett erfarenhetsrum där grunden läggs för de 

möjligheter människan har att skapa vissa föreställningar om framtiden. Varje del av vårt 

kulturarv och de livserfarenheter vi människor samlar på oss blir en del av vårt 

historiemedvetande. Ett exempel är filmen Schindlers List som genom sitt historiebruk 

belyser Förintelsen och skapar ett historiemedvetande kring denna händelse. Detta leder i sin 

tur till att vi kan få möjlighet att lära av historien och inte begå samma misstag. Enligt 

Hartsmar, kan bristen på historiemedvetande och historielöshet få förödande konsekvenser, 

främlingsfientlighet och antidemokratiska rörelser är tydliga exempel på att vi inte lärt oss 

något av historien43. Eller är det så att dessa människor som sympatiserar med dessa grupper 

inte kan sin historia?   

Människan lever ständigt med förväntningar eller farhågor inför framtiden. Denna tanke 

baserar sig på den kunskap som finns i erfarenhetsrummet. Denna förväntning benämner 

Aronsson som förväntningshorisont. Detta är en process som ständigt är med oss i vardagliga 

sammanhang medvetet eller omedvetet. Således är detta ett sätt att beskriva hur människor 

kan lära av sin historia för att leva i nuet samt att planera och försöka förutse sin framtid.

Historiebruk har alltid existerat och fram till för ca 40 år sedan var det staten och nationen 

som var grunden för historiebruket. Enligt 1919 års undervisningsplan skulle eleverna erhållas 

en ”… sund fosterlandskänsla och god samfundsanda”44. Det användes för att skapa en vi-

och dom- känsla och för att skapa en legitimitet för det som sker på statens offentliga arena, 

t.ex. gränsdragningar, konflikter med grannar och gruppers ställning i samhället45. Fram till 

och med 1940-talet lärde sig eleverna att vår historia var något att vara stolt över och kungar 

och andra framgångsrika män inom staten och militären hedrades med statyer och traditioner 

runt om i landet46. Historieundervisningen skedde efter en kronologisk ordning där berättelsen 

var den rådande undervisningsformen. Ett exempel på lärobok var Grimbergs, 

Fäderneslandets historia, som genom berättandet skildrade en tid ur svensk historia där det 

fanns en tydlig gräns mellan rätt och fel och de goda människorna stod gentemot de onda. 

Superlativen kring den okuvliga svenska allmogen var många och värdeomdömena kring de 

                                                
43 Hartsmar Nanny, 2001, Historiemedvetande, s. 12.
44 Karlegärd Christer, 1991, Att undervisa i svensk historia,  s. 6.
45Aronsson Peter, 2004, Historiebruk, s. 44ff. 
46 Karlegärd Christer, 1991, Att undervisa i svensk historia, s. 6.



26

grupper i samhället som var värda att beakta, var otvetydigt positiva. Likaledes var de mindre 

omtyckta historiska gestalterna benämnda som skurkar och rövare. Ett tydligt exempel på 

detta är ett kapitel kallat ”Skurken herr Bengt mördar Engelbrekt på Göksholm i 

Hjälmaren”47.

Efter andra världskriget kom den politiska historien att hamna alltmer i fokus och en gren ur 

detta historiebruk blev socialhistorien som etablerades under 1960-talet.  Här var de vanliga

människorna i centrum och det var inte längre statens historia som var allenarådande. Även de 

personer som inte besatt någon makt i samhället förtjänade att studeras48. Denna syn på 

samhällets historiebruk har återspeglat sig på historieundervisningen i skolan genom lärarna.

Intresset för historia är idag alltjämnt stort i samhället och många människor läger vikt på att 

känna till sitt förflutna. Ett kännetecken som bekräftar detta är att se vilka turistmål i Sverige

som har flest antal besökare. Turistmål som t.ex. Uppsala domkyrka, Vasamuseet, Ale stenar 

och Gamla Lidköping ligger högt upp på listan över antal besökare. Dessutom är 

historiebruket i massmedia alltmer påtagligt. I Sverige är historien om Jan Guillous 

tempelriddare Arn Magnusson mycket populär. Från början en romankaraktär som senare 

kom att figurera som fiktiv gestalt i dokumentären om Svea rikes födelse, med Jan Guillou

som berättare. Även internationella storfilmer med historiska motiv har under senare år svarat 

för en stor del av filmproduktionen, oftast med amerikansk vinkel på materialet då dessa 

filmer till största delen producerats i Hollywood. Faktum är att historia via film och TV är det 

vanligaste historiebruket i västvärlden idag49. 

Historieprofessorn Klas-Göran Karlsson menar att historiebruket grund utgörs av den 

vetenskapliga historien d.v.s. historiker, historielärare och människor i och omkring museer. 

Det är, enligt Karlsson, historikerna som skapar ny historia genom sin forskning. Denna 

nyskapade historia vidareförmedlas senare ner till samhällets medborgare via museer och 

pedagoger inom ämnet50. Karlsson har skapat en hierarkisk typologi för hur historiebruket 

verkar i samhället. I typologin hamnar den vetenskapliga historien högst upp och den 

kommersiella historien längst ner i typologin. Således är vetenskapsmännen de högst ansedda 

brukarna medan de som är verksamma inom reklam, ekonomi och massmediala områden de 

                                                
47 Karlegärd Christer, 1991, Att undervisa i svensk historia, s. 7.
48 Bjarne Larson Gabriella, 2002, Forma Historia, s 11.
49 Aronsson Peter, 2004, Historiebruk, s. 46f.
50 Klas-Göran Karlsson, 2004  Historien är nu, s 52f.
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som är lägst i typologin. Karlsson betonar även att historiebruket kan verka över gränserna 

och ibland helt oberoende a varandra51.    

                                                
51 Klas-Göran Karlsson, 2004, Historien är nu, s 56.
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5. Metod

Vår studie är en kvalitativ forskningsstudie som tillsammans med det empiriska materialet 

analyserar och tolkar enskilda lärares idéer och arbetssätt kring att arbeta med film som 

verktyg i historieämnet. Således är det en individuell syn på filmanvändandet i 

historieundervisningen som framkommer i våra intervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade 

vilket innebär att vi har haft en lista med frågor men inte bundna vid dem, utan istället kunnat 

vara flexibla i intervjusituationen. Ordningsföljden på frågorna behöver inte följas, utan kan 

utgå ifrån respondentens resonemang52. Vi har intervjuat sammanlagt fyra historielärare på 

gymnasiet och högstadiet.   

I Samhällsvetenskapliga metoder nämns sex olika steg som forskare kan använda sig av för 

att närma sig kvalitativa studier. Steg ett handlar om den generella frågeställningen, steg två 

tar upp val av relevanta platser och respondenter, steg tre omfattar insamling av relevant data, 

det fjärde steget tar upp tolkning av data eller empiri, samt steg fem som behandlar det 

begreppsliga och teoretiskt arbete och slutligen steg sex som handlar om hur 

forskningsrapporten skrivs. 

Steg ett innebär i vår forskning hur spelfilmen används i historieundervisningen och hur 

historiemedvetande kan och bör stimuleras hos eleverna med hjälp av spelfilmen. Detta görs

utifrån lärarnas uppfattning om hur elevernas historiemedvetande kan och bör utvecklas, men 

även utifrån lärarnas egen bild av sitt eget historiemedvetande. Det andra steget är för oss de 

historielärare på gymnasiet respektive högstadiet som vi valt att intervjua och som vi anser 

har relevans för vårt undersökningsområde. Vi har gjort ett selektivt urval av respondenter 

utifrån kontakter vi knutit under vår VFU-förlagda tid. Steg tre som berör insamlingen av data 

är i vår forskning starkt knuten till steg två och en stor del av den data vi samlar in sker via 

inläsning av adekvat litteratur. Tiden för datainsamlingen är förlagd knappt halvvägs in i vår 

forskning och intervjutillfällena är tidsmässigt närliggande för att undvika variationer i vår 

tolkning av empirin. Detta leder osökt in på steg fyra som innefattar tolkning av den 

insamlade data, i vårt fall intervjusvaren från våra respondenter. Vårt syfte kan integreras i 

steg fem då ambitionen är att skapa en ämnesmatris som sammanbinder de generella 

frågeställningar vi berört i steg ett. Det sista och sjätte steget innebär för vår del att vi 

sammanbinder vår insamlade teori och empiri för att slutligen skapa en ämnesmatris för 

                                                
52 Denscombe, Martyn, 1998, Forskningshandboken, s. 135. 
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användandet av spelfilm i historieundervisningen och på så vis skapar en trovärdighet i 

forskningen53. 

5.1 Intervjumetod

Vi valde att arbeta med intervjuer därför att det passar vår undersökning bättre än exempelvis 

ett frågeformulär såsom enkäter. Enkäter är användbara om forskaren/forskarna är 

intresserade av att göra en undersökning som berör ett stort antal respondenter och där det 

som efterfrågas är relativt okomplicerad information. Används frågeformulär får inte 

forskaren/forskarna vara pressade att få in data, respondenten kan vara långsam med att 

skicka tillbaka svaren eller postgången kan försena återlämningen54. Det var dels av den 

anledning vi valde att arbeta med intervjuer men framförallt för att få mer detaljerad 

information av respondenterna på våra frågor. Då vi har undersökt kritiskt tänkande, 

historiemedvetande och historiebruk och hur det förmedlas till eleverna ansåg vi att intervjuer 

var att föredra. Valet av intervju som metod innebär att respondenterna är färre men svaren 

djupare55. 

Fördelarna med intervjuer är flera, en fördel är att forskaren/forskarna endast behöver en 

enklare utrustning i vårt fall en diktafon, och själva intervjuförfarandet vilar på den förmåga 

vi själva som forskare har att föra ett samtal på. Vi får dessutom ett djup i svaren, och ämnet 

kan studeras och följas upp vid ett senare tillfälle då det finns inspelat. En ytterligare styrka i 

att intervjua är att det avtalas en tid på lämplig plats och tidpunkt vilket borgar för en hög 

svarsfrekvens56. 

Våra respondenter är anonyma i forskningen och inför intervjuerna får respondenterna reda på 

vårt syfte i vår forskning. Däremot lämnar vi inte ut intervjufrågorna i förväg, detta för att 

undvika tillrättalagda svar. Vid intervjuerna hade vi med oss en diktafon med vars hjälp vi 

kunde dokumentera intervjuerna muntligt och sedan ha möjlighet att gå tillbaka och 

nedteckna intervjuerna. Då vår intervjumetod är semistrukturerad kan icke nedtecknade 

                                                
53 Bryman, Alan, 2001, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 253 ff.
54 Denscombe, Martyn, 1998, Forskningshandboken, s. 107f.
55 Denscombe, Martyn, 1998, Forskningshandboken, s. 132f.
56 Denscombe, Martyn, 1998, Forskningshandboken, s. 161f.
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följdfrågor förekomma, dessutom ges utrymme för att omkasta frågeföljden och på så vis 

skapa ett bättre sammanhang i intervjuerna57.  

5.2 Reliabilitet  

Det ska göras klart redan här att mycket av de slutsatser som presenteras är begränsade till att 

gälla de perspektiv vi valt att arbeta med och är därför bara en del av den komplexa helhet 

som historiebruk i skolan innebär. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och är viktigt i den 

kvantitativa forskningen, vilken är intresserad av att kunna upprepa samma undersökning och 

få samma resultat eller om undersökningen påverkas av tillfälliga avvikelser. Den sociala 

kontext som vår forskning rör sig i medför att reliabiliteten blir svår att stärka eftersom skolan 

är en föränderlig värld. Dessutom är vi liksom våra respondenter lärare eller åtminstone 

blivande sådana, vilket medför att vi har förhållandevis lika referensramar att utgå ifrån. 

Dessa gemensamma referensramar möjliggör ett mer utvecklat resonemang i 

intervjusituationen. 

5.3 Validitet

Fördelen med intervju som metod är att direktkontakten med respondenten innebär att data 

kan kontrolleras angående riktighet och relevans under den tid som den insamlas. Som 

forskare kan man öka validiteten i data genom att se på saker ur olika perspektiv och det i sig 

ger möjlighet att stärka validiteten. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte per 

automatik ger forskaren rätt istället är det ett tecken på om empirin är samstämmig med 

metoden58.  

5.4 Grounded theory

”Grounded theory” handlar om grundläggande drag i den kvalitativa forskning teorin lades 

fram år 1967 av Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss båda från USA och har sedan dess 

varit frekvent använd av andra forskare. Teorin karakteriseras av fem förutsättningar, den 

första är att alla forskare är olika som personer och har olika professionella egenskaper. Av 

den anledningen finns det inga generella metodologiska regler som kan gälla i alla situationer. 

Glaser och Strauss teori kan, enligt de själva, ge riktlinjer men inte fasta normer om hur 

kvalitativ forskning skall bedrivas. Den andra premissen för ”grounded theory” är 

                                                
57 Denscombe, Martyn, 1998, Forskningshandboken, s. 135ff.
58 Denscombe, Martyn, 1998, Forskningshandboken, s. 103.
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nyckelbegreppet analys, vars syfte är kunna skapa nya föreställningar och teorier, genom 

analyser. Ett kvalitativt forskningsmaterial säger inget självt utan blir användbart först genom 

analysen. Den tredje premissen är att de av forskaren/forskarna valda teorier skall vara 

möjliga att applicera på den empiriska verkligheten. Vidare är det viktigt att ständigt 

kontrollera sina analyser gentemot resultatdelen i sin forskning. Den fjärde premissen är att 

forskaren/forskarna skall ha ett öppet sinne för olika teorier därmed inte sagt att man som 

forskare skall ha ett tomt sinne angående ett visst ämne. Forskaren/forskarna skall vara öppna 

för nya upptäckter som kan förklara det område som skall undersökas. Steg fem behandlar 

urvalet av respondenter, varje ny informant kan göra att undersökningen tar en ny väg 

eftersom det kan uppstå nya infallsvinklar allteftersom arbetet fortskrider59. Vi har arbetat 

efter premisserna för ”grounded theory”, de förutsättningar som ges i denna teori har i vår 

forskning varit mycket användbara och grundläggande.      

                                                
59 Denscombe, Martyn, 1998, Forskningshandboken, s. 252ff.
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6. Empirisk presentation

I våra intervjuer har vi valt att benämna respondenterna med fiktiva namn detta för att bevara 

anonymiteten. 

6.1 Intervju 1.

Bo använder filmen i stor utsträckning i sin undervisningen, såväl spelfilm som 

dokumentärfilm. Bo använder spelfilm minst två gånger per termin ibland oftare beroende på 

arbetsområde, Bo nämner exempelvis Andra Världskriget där det finns många användbara 

spelfilmer. Som ett naturligt steg i historieundervisningen om Andra Världskriget följer 

arbetet om Förintelsen och här kan spelfilmen hjälpa till att skapa en stämning i klassen samt 

beröra elevernas känslor. Spelfilmen kan dessutom skapa en bild för eleverna av hur det 

kunde ha sett ut och på så vis kunna få eleverna att sätta in sig i hur det kunde ha varit. Bo 

menar att spelfilmen är en del av undervisningen men den kan inte självt utgöra ett komplett 

material utan måste sättas in i sitt rätta sammanhang. Bo menar att spelfilmen kan bidra till att 

skapa gemensamma referensramar för eleverna då alla ser samma sak samtidigt. Vidare 

nämner Bo att spelfilmer som inte är baserade på historiska händelser kan användas i 

historieundervisningen, exempel på detta är Flugornas herre som bl.a. tar upp hur en grupp 

kan formas samt hur makt kan fördelas. Detta går att applicera i undervisningen kring 

nazismens maktövertagande i 1930-talets Tyskland. Dock påpekar Bo att filmer som 

Flugornas herre skall ses som rena fiktionsfilmer som inte utger sig för att berätta en historisk 

händelse, däremot ska de ses som något som kan hända. 

Angående förarbetet med en spelfilm menar Bo att det är olika från film till film, huruvida 

filmen skall presenteras innan visning. Detta beroende på i vilket syfte man som lärare visar 

film och vilken effekt filmen skall ha på eleverna. Dessutom betonar Bo att dagens ungdomar 

är vana vid ett annat medialt språk och menar att POGO Pedagog60 spelat ut sin roll och 

istället bör ersättas med spelfilmer och UR-producerat material (Utbildningsradion). Dessa två 

har ett nytt språk som tilltalar målgruppen på ett bättre sätt. 

                                                
60 POGO Pedagog är ett produktionsbolag för läromedel, främst bildband och filmer.
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Vad beträffar ett kritiskt förhållningssätt till spelfilm ska det finnas med men inte vara 

dominerande i arbetet med spelfilmen eftersom det riskerar att förta filmens styrka att beröra 

eleverna. 

Bo tar även upp tidsaspekten när det gäller användandet av spelfilm i historieundervisningen, 

läraren bör vara medveten om att det är en stor tidsinvestering man måste göra för att visa en 

film. Av den anledningen anser Bo att en film som exempelvis Saving private Ryan inte 

lämpar sig i historieundervisningen. 

För att en film skall komma till sin rätt och ge eleverna adekvata kunskaper krävs att filmen 

har substans och är signifikativ för undervisningsområdet. Detta ledde in intervjun på 

urvalsproblematiken angående hur ofta och vilka spelfilmer som kan tänkas vara användbara i 

historieundervisningen. Bo menar att en spelfilm måste uppfylla väldigt många kriterier för att 

kunna användas i historieundervisningen. Dock nämner Bo inte vilka dessa kriterier är. 

Avslutningsvis hävdar Bo att vi som lärare måste ha en relation till klassen om vi vill visa en 

spelfilm som kan röra upp och förmedla starka känslor, ett tydligt exempel på det är 

Schindler´s list. Bo menar att vi som lärare inte kan tvinga någon att se en film, däremot anser

Bo att den elev som väljer att inte se filmen går miste om oändliga möjligheter att utveckla sin 

egen förmåga att analysera, reflektera, jämföra och dra paralleller. En lösning på detta 

problemet kan vara att låta eleven läsa boken som filmen eventuellt är baserad på. Filmen kan 

användas som ett undervisningsverktyg som gynnar de elever som är svaga i sin läsning och 

dessutom når lärare ut till i stort sett alla elever.        

6.2 Intervju 2.

Anna använder så ofta som möjligt film i sin undervisning såväl spelfilm som faktafilm. Anna 

har ett antal filmer som hon använder sig av i undervisningen, vissa filmer är mer eller mindre 

återkommande men Anna försöker ta in nya spelfilmer allteftersom de blir tillgängliga. Detta 

sker ofta i samförstånd med eleverna som själva kan komma med förslag på film. Anna 

exemplifierar detta med, att ta upp den nyligen visade filmen i hennes undervisning, Marie

Antoinette i samband med undervisningen kring Franska revolutionen. 
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Anna berör tidsaspekten och urvalsproblematiken som är extra tydlig när det gäller 

historieundervisningen i A-kursen på gymnasiet. Det är inte alltid läraren hinner visa hela 

spelfilmer utan istället använder utvalda delar i en spelfilm. Vidare anser Anna att en spelfilm 

inte självt kan utgöra ett eget källmaterial utan ska ses som ett komplement i 

historieundervisningen. Dessutom anser Anna att en film kan säga mer om sin samtid än om 

den tid den utger sig för att återspegla. 

Det kritiska förhållningssättet är något som Anna vill ha med som en röd tråd i all 

historieundervisning, inte minst vid användandet av spelfilm i historieundervisningen. Vidare 

poängterade Anna vikten av att eleven genom ett kritiskt förhållningssätt granskar en spelfilm 

med hjälp av böcker. Anna betonar ofta vem som är regissör och i vilket avseende/syfte 

filmen är producerad. Vidare menar Anna att de uppgifter som ges via spelfilmen bör 

jämföras med en eller flera objektiva källor för att på så vis komma så nära sanningen som 

möjligt. Vad beror det på att en bok har en uppgift och filmen en annan? Värdera källornas 

värde, varför är NE mer pålitlig än Wikipedia? Detta är exempel på frågor som Anna vill 

implementera hos sina elever då de ser en spelfilm.

När det gäller elevernas historiemedvetande hävdar Anna att eleverna ofta har svårt att sätta 

sig in i historiska situationer och sammanhang, p.g.a. tidsaspekten i historien. Här kan 

spelfilmen hjälpa till att överbrygga klyftan.

Anna menar att en spelfilm kan, förutom som undervisningsverktyg, även användas som 

avkoppling inför ett lov. Men det är alltid oavsett användningsområde viktigt att uttala sitt 

syfte varför filmen visas. Anna betonar återigen vikten av det kritiska förhållningssättet därför 

att det är lätt för ungdomar att få tag på information och i det mediabrus som råder är det extra 

viktigt att förhålla sig kritisk till den information som ges.  

6.3 Intervju 3.

Pia använder spelfilm en hel del i sin undervisning, ofta i syfte att skapa ett intresse hos 

eleverna för det berörda arbetsområdet. Spelfilmen kan enligt Pia bidra med att påverka 

eleverna känslomässigt, oavsett hur bra läraren är som berättare har denne svårt att få samma 

genomslagskraft känslomässigt som spelfilmen. Pia menar att det är här som styrkan hos 

spelfilm ligger, förmågan att känslomässigt beröra eleven. Genom arbetet med spelfilm kan 
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den skapa känslor för personer och miljöer, men även attitydfrågor kan beröras. Ett gott 

exempel på detta är filmen Änglagård, som behandlar ett ”vi- och dem-perspektiv” som Pia 

applicerar på 1930-talets antisemitiska tankegångar i Tyskland. 

Pia menar att spelfilm har tre huvudsakliga syften, kunskapsförmedling, attitydfrågor och 

intresseväckande egenskaper. För att få ut så mycket som möjligt ur spelfilmen arbetar Pia 

gärna och ofta med förarbete kring filmen. Detta för att skapa ett sammanhang och få filmen 

att framstå som en del i undervisningsprocessen, på så vis känns filmen inte fragmentarisk. 

Pia anser att efterarbetet är viktigt att bejaka för att därigenom fånga upp elevernas känslor 

och intryck från filmen. Vidare trycker Pia på vikten av att låta eleverna få ställa frågor och 

föra ett resonemang efter att en film har visats. 

Pia börjar redan i årskurs sju vidareförmedla ett visst kritiskt förhållningssätt, och sedan 

bygger Pia vidare på det kritiska förhållningssättet genom att försöka ge eleverna så många 

källors syn som möjligt på en händelse. På så vis blir inte filmens version allena rådande.    

6.4 Intervju 4.

Otto använder spelfilm i stor utsträckning i sin historieundervisning på många olika 

arbetsområden, vidare betonar Otto vikten av att en spelfilm är ett fiktivt material trots att det 

utger sig för att återge en historisk händelse. Detta tankesätt vidareförmedlar Otto till sina 

elever i samband med en filmvisning. 

En spelfilm kan användas på många olika sätt t.ex. som intresseväckande material, för att ge 

gemensamma referensramar för eleverna eller för att knyta ihop ett arbetsområde. Otto anser 

även att en spelfilm kan ge mer kunskap, om den kunskap som förmedlas granskas kritiskt. 

Spelfilmen skall vara en del av undervisningsprocessen och därmed kunna appliceras på det 

berörda arbetsområdet. Det är inte alltid Otto använder en hel spelfilm i sin 

historieundervisning, utan använder istället sekvenser för att beskriva vissa skeenden. På så 

vis skapas gemensamma referensramar, och utifrån dessa referensramar reflektera över 

arbetsområdet. Otto anser att en spelfilm kan visas i inledningen av ett nytt arbetsområde utan 

att ha förarbetats. Vidare är det då istället än viktigare att efterarbeta spelfilmen. Dessutom 
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menar Otto att samma spelfilm kan användas på olika sätt i undervisningen beroende på 

målen med undervisningen samt beroende på vilken grupp filmen skall visas för.   

För Otto är det viktigt att påminna eleverna att en spelfilm är en spelfilm och inte en historisk 

sanning. Detta exemplifierar Otto med filmen Schindler´s List där Otto påpekar, regissörens 

syfte med filmen, för eleverna. Otto anser att dagens ungdomar har en förförståelse för en 

kritisk hållning gentemot spelfilmer och accepterar inte allt som förmedlas i spelfilmerna som 

sanningar. Då Otto ska visa en historisk spelfilm bör den inte avvika alltför mycket ifrån 

andra erkända källor.  

Otto anser att en spelfilm kan utgöra ett källmaterial som ett inlägg i en debatt, om det 

granskas kritiskt, exempel på detta kan vara Michael Moores Bowling for Columbine. I fallet 

Bowling for Columbine är det viktigt att poängtera att det är Moores syn på USA:s vapenlagar 

som framträder i dennes film. 

Otto har använt James Bond-filmerna som producerades under Kalla kriget för att visa de 

motsättningar som fanns mellan öst-väst-blocken. Otto anser att en film kan säga mer om sin 

samtid än om tiden den återspeglar och det är Bond-filmerna ett bra exempel på. 

Otto tar upp problemet med att flera elever har sett många historiska spelfilmer, problemet 

kan således vara vilken film ska man som lärare visa? Har det någon betydelse att eleverna 

sett filmen tidigare, detta kan påverka urvalsprocessen för läraren. Här menar dock Otto att 

det kan vara bra om eleverna sett en film i ett annat sammanhang eftersom de ser filmen med 

andra glasögon i en skolkontext. 

Otto anser att gemene man har lättare att ta till sig en film jämfört med en vetenskapligt 

korrekt bok t.ex. läroböcker eller faktaböcker, detta exemplifierar Otto med filmen Pearl 

Harbor. Otto menar att den bild filmen förmedlar av händelseförloppet riskerar att bli till 

sanning i det kollektiva minnet trots att sanningen om händelseförloppet är en annan.    
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7. Analys

7.1 Palimpsestiskt historisk medvetenhet

Det flerskiktade synsätt som karakteriserar palimpsestisk historiemedvetenhet återspeglas i 

historieundervisning och är en aspekt en lärare bör ta hänsyn till. Ett exempel på hur myt och 

historia vävs samman gav Otto oss och nämnde då filmen Pearl Harbor, en film som dels 

bygger på en historisk händelse men som också fått tillägg. Risken är att den sanning som en 

film förmedlar tenderar att bli den som folk i allmänhet ser som sanning enligt Otto. 

Anledning till att en film kan få så stor betydelse kan bl.a. förklaras med att en film kan skapa 

en intimitet i vilken många finner ett stort mervärde. Fler har lättare att ta till sig en 

dramatiserad skildring jämfört med att studera samma sak på ett kritiskt sätt och med ett större 

avstånd till händelsen61. 

Våra respondenter som alla är aktiva lärare inom grundskolan och gymnasiet använder film i 

sin historieundervisning. Samtidigt ligger det i tiden att berätta historia via film. Vi lever i en 

tid då vi lärt oss att ständigt flytta mellan fiktion, fakta, helhet och detaljer i vårt medvetande, 

dessa begrepp var tidigare mer cementerade och fasta men idag har vi lärt oss att använda alla 

delar i en symbios62. Det flerskiktade synsätt har vi utvecklat tack vare att vi ständigt möter 

audiovisuella medier. De audiovisuella medierna återger det förflutna och hellre lägger till än 

drar ifrån fakta samt inte sällan blandar historisk fakta med legender. Såväl våra respondenter 

som litteratur pekar på att det finns ett stort mediabrus i dagens samhälle som influerar och 

påverkar vårt historiemedvetande. Den palimpsestiska historiemedvetenhet spelar här en stor 

roll för lärare som skall vidareförmedla historia via spelfilmer till sina elever. Därför att det är 

lärarnas historiemedvetande som avspeglas i historieundervisningen, och lärarnas 

palimpsestiska historiemedvetenhet som medvetet eller omedvetet färgar 

historieundervisningen. 

7.2 Saving private Ryan - en analys kring autenticitet

Ett stort problem med Saving private Ryan är att den kräver en stor tidsinvestering. En av 

lärarna menade att det viktigaste var att förklara syftet med just denna filmen. Regissören till 

Saving private Ryan Steven Spielberg har lyckats att skildra landstigningen på ett dramatiskt 

och autentiskt vis vilket de publika framgångarna vittnat om men också överlevare från 
                                                
61 Jönsson, Mats, 2004, Film och historia, s. 12ff.
62 Zander Ulf, 2004, Historien är nu,. s. 125ff.
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landstigning ansett63. Detta utgör ett bra exempel på hur historia och myt vävts samman. I en 

lärandesituation är det extra viktigt att en lärare kan skapa ett intresse och det går att göra med 

hjälp av en film som framstår som trovärdig och då appellerar till flera av våra sinnen något 

som våra respondenter också påpekade. 

De lärare vi intervjuade menade unisont att en av filmens tyngsta egenskaper ligger i att få 

människor att känna sig delaktiga i en händelse, de kan sätta sig in i händelserna tack vare den 

närvarokänsla filmen skapar. Känslan av att vara delaktig i just Saving private Ryan är 

påtaglig och var en sak som Spielberg arbetade med i stor utsträckning. Teknikanvändning 

har ökat i de historiska spelfilmerna, i Saving private Ryan användes bl.a. ny kamerateknik 

och en annan färgsättning64. Användandet av den nya tekniken gör att det tilltalar en bredare 

publik och framförallt elever i skolan som uppskattar nyare produktioner ifrån Hollywood 

med sina spelfilmer eller UR med sina halvdokumentära filmer. Dock skall inte en films 

underhållningsvärde som dragkraft underskattas, det har producerats historiska spelfilmer på 

2000-talet som inte fått samma genomslag trots att de är autentiska och ligger nära vad som 

faktiskt har skett. Skillnaden ligger i hur en historia berättas, narrationen i de historiska 

spelfilmerna har stor betydelse. De nya kanalerna som öppnats står i skarp kontrast till POGO 

pedagogs produktioner som idag känns, enligt vissa av våra respondenter, förlegade och 

utspelade.    

7.3 Autenticitet

I vårt yrkesutövande handlar allt om att fånga ett intresse eller skapa ett intresse för ämnet 

ifråga, och för att åstadkomma det krävs att materialet som visas är trovärdigt. Filmen 

Gladiator exemplifierar autenticitetsbegreppet väl där romarna använder eld som ammunition 

på pilarna för att symbolisera den tidens napalm snarare än att vara helt korrekt i 

historieåtergivningen. Med största sannolikhet användes inte eld som ammunition vid den 

tiden men ändå är det med och filmen blev en formidabel publiksuccé och även kritikerna 

hyllade filmen65. Användandet av en sådan anakronism stärker snarare ett budskap och även 

några av våra respondenter belyste denna koppling. Våra respondenter ansåg också att det är 

viktigt att påtala att en film inte utger sig för att berätta en sanning utan en spelfilm skall 

betraktas som en skildring av en händelse. Myten om romarnas överlägsenhet gentemot andra 

                                                
63 Zander, Ulf, 2004, Historien är nu, s. 125f.
64 Zander, Ulf, 2004, Historien är nu, s. 125f.
65 Zander, Ulf, 2004, Historien är nu, s. 132.
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civilisationer vid samma tid har fått företräde framför den historiska korrektheten. Detta är ett 

tydligt exempel på hur myt och historia har sammanblandats och bidragit till att myten fått 

nytt bränsle.  Genom Gladiator har myten och historien om Romarriket vidareförmedlats till 

en månghövdad publik. Samtidigt skapas gemensamma referensramar kring den historiska 

epoken Romarriket, det i sin tur ligger till grund för skapandet av ett nyanserat 

historiemedvetande. 

Även spelfilmer som inte är hundraprocentigt autentiska har en stark förmåga att skapa ett 

intresse för en fråga och därifrån kan vi som lärare arbeta. Spelfilmen kan snarare ses som en 

förstärkare av ett budskap och som en viss historieförmedlare men den klarar inte båda 

delarna på egen hand, lika lite som vi lärare skulle klara av samma uppgift själva. Ludvigsson 

skriver i en artikel följande: ”…historielärare och historieförmedlare, skiljer sig från de 

ovanstående genom att de inte i så hög grad är inriktade på historieproduktion som på 

historiekommunikation”66. Vår uppgift som lärare är just att kommunicera och nå ut med 

material snarare än att framställa det, och däri ligger styrkan att använda film som 

komplement till ordinarie historieförmedling. Denna ståndpunkt finner vi även belägg för hos 

våra respondenter som anser att filmen skall ses som ett komplement till den vanliga 

undervisningen. Flera respondenter anser att det är av stor vikt att jämföra de historiska 

uppgifter som ges i spelfilmen mot de fakta som finns i erkänd litteratur. 

Den ökade digitaliseringen inom filmindustrin har öppnat nya dörrar för hur en historia kan 

berättas, Steven Spielberg är en regissör som använt sig av den nya teknikens möjligheter som 

tidigare nämnts. Behovet av statister har minskat tack vare att filmskaparna kan animera stora 

arméer och återskapa forna storslagna krig, i Saving private Ryan användes tekniken till att 

frambringa en mer dokumentär känsla som skulle förmedlas till mottagaren67. Den nya 

tekniken har gjort det möjligt att framkalla känslor hos mottagaren, något som våra 

respondenter ansåg vara en av de historiska spelfilmernas största fördelar. Exemplet Saving 

private Ryan är även omtvistat om huruvida den skall användas, en respondent menade att den 

tog för mycket tid medan en annan ansåg att den var värd att se just för att den återgav 

landstigning på ett bra sätt, vilket även var regissören Spielbergs intentioner. Dilemmat med 

historiska spelfilmer är att de strävar mot ett autentiskt innehåll men att underhållningsvärdet 

får gå i första hand. När en dramatisering av en historisk händelse görs föreligger det, som 

                                                
66 Ludvigsson, David, 2000, Makten över minnet, s. 79.
67 Zander, Ulf, 2004, Historien är nu, s. 126ff.
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tidigare nämnts, även en risk att myt och historia sammanblandas och uppfattas då av 

mottagaren som en sanning. Detta är ett problem i historieundervisningen eftersom de 

historiska spelfilmer som tas med helst skall ge ett visst mått av innehåll förutom det 

underhållningsvärde de innehåller. 

På samma sätt som den historiska spelfilmen riskerar att bli den dominerande synen på en 

händelse, kan de historiska spelfilmerna även inverka tvärtom och istället återuppliva 

händelser som fallit i glömska. Detta kan få stor betydelse för historieämnet och eventuellt 

styra undervisningen t.ex. den nyligen visade serien Snapphanar som visades på TV. Det är 

ett ypperligt tillfälle för en lärare att ta upp tiden kring denna händelse i samband med en 

sådan visning. Och det visar även på hur den audiovisuella historieförmedlingen återuppväckt 

ett skeende i svensk historia som gömts undan en tid. Flera av respondenterna belyser den 

medierade historiens förmåga att skapa ett intresse hos sin publik, i det här fallet kan det 

appliceras på hur läraren kan ta tillfället i akt att undervisa om just detta skeende i historien.

7.4 Kritiskt förhållningssätt gentemot spelfilmen som källa

På 1960-talet fungerade filmen i undervisningen som belöning snarare än att främja 

kunskapstillväxten eller det kritiska förhållningssättet. Men på 1970-talet förändrades den 

synen och tyngdpunkten lades istället på det kritiska förhållningssättet. På 1980-talet 

kritiserades de audiovisuella medierna för att gynna ett våldsfixerat ideal och filmen försvann 

ut ur skolan för att sedan återkomma på bred front på 1990-talet fram till dags dato. Våra 

respondenter blandar 1960-talets med 1970-talets tankegångar, det kan enligt flera

respondenter vara en belöning, men också tillgodose kraven på att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt hos eleverna.    

Våra respondenter betonade värdet av att undervisa om det kritiska förhållningssättet speciellt 

i förhållande till historiska spelfilmer. När en lärare skall planera sin undervisning måste 

denna ta hänsyn till vad det står i läroplanerna, det innebär dels att uppfylla kunskapskrav, 

dels uppfostran men även lära eleverna att tänka kritiskt. Det kritiska förhållningssättet i 

historieundervisning tar upp en stor del av innehållet i undervisningen eller skall åtminstone 

göra så enligt de styrdokument lärare skall förhålla sig till. Det kritiska förhållningssättet 

eleverna får i skolan skall de ha med sig ut i samhället och det spänner därför över ett brett 

spektrum. I läroplanerna står det att eleverna skall sträva efter att utveckla en förmåga att 
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kritiskt granska tillförlitligheten och värdet i bl.a. källor såsom böcker eller medier68. En av 

våra respondenter ansåg att det kritiska förhållningssättet skulle vara en röd tråd igenom hela 

historieundervisningen, vilket signalerar om dess betydelse. För att arbeta med det kritiska 

förhållningssättet ansåg denna respondent att det var viktigt att jämföra en historisk spelfilm 

mot skrivna källor, i avsikt att skapa en så korrekt bild som möjligt för eleverna och samtidigt 

öva upp deras förmåga att kritiskt granska en spelfilm. En annan respondent ansåg att det 

kritiska förhållningssättet skall vara med men inte ta överhanden eftersom det då riskerar att 

ta udden av filmens styrka att beröra eleverna. Ytterligare en aspekt i det hela som en 

respondent tar upp är att en spelfilm inte får skilja sig alltför mycket ifrån andra etablerade 

källor. Gemensamt för alla respondenter är att historisk spelfilm skall jämföras med andra 

källor för att skapa en så fullständig bild som möjligt. 

De svar vi har fått av våra respondenter tyder på att lärarna snarare har ändrat uppfattning 

kring vad kritiskt tänkande är p.g.a. de audiovisuella mediernas intåg i historieundervisningen. 

Snarare än att lärarna medvetet vill vara mer kritiska mot spelfilmen, då spelfilmen används 

mer i historieundervisningen krävs det att den korrekta bilden av ett historiskt skeende 

kontrolleras i större utsträckning. Lärarna påverkas även de av den massmediala kultur vi 

lever i och deras inställning till kritiskt tänkande verkar ha influerats av det nya mediet. Som 

vi tidigare nämnt tenderar lärarna att luta mer åt det genealogiska i historiemedvetande, vilket 

innebär att teman som empati och etik lyfts upp till ytan. Som exempel nämner våra 

respondenter betydelsen av att skapa en känsla och förståelse för en epok, t.ex. via filmen 

Schindlers list.    

7.5 Genreanalysen

De historiska spelfilmerna utger sig inte för att lägga fram den senaste historieforskningen, 

utan dess syfte är istället att berätta en del av en historia, något som vår resultatdel också 

återspeglar. I dagens forskning kategoriseras film in i tre olika kategorier, av Ludvigsson; 1. 

dokumentärfilm, 2. filmer vars syfte är att återge dokumenterat historiskt material, 3. samt 

film som har en historisk händelse som bakgrund till en diktad historia69. Det är den tredje 

typen vi har arbetat med i vår uppsats, att dela upp film på detta vis kallas för en genreanalys. 

Idag är det den tredje genren som utgör det största utbudet och dessutom är användbar i 

                                                
68 1. http://www3.skolverket.se
69 Ludvigsson, David, 2000, Makten över minnet, s. 83ff.
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historieundervisningen vilket vårt resultat visar. Nackdelen med historiska spelfilmer är att de 

ibland simplifierar en historia och att de inte alltid förhåller sig vad som verkligen har skett 

utan istället gör en egen tolkning. I historieundervisningen är det då viktigt att som lärare 

belysa detta och tydligt förklara att det är regissörens och filmskaparnas syn på händelsen som 

spelfilmen visar. 

Ludvigsson sätter även fokus på genreöverenskommelsen vilken har stor betydelse i 

historieundervisningen, då den behandlar hur mottagaren ser på filmens sanningsvärde. 

Eftersom skolan rymmer så många olika människor med olika bakgrund och erfarenheter har 

de olika förutsättningar att bestämma sanningen i en historia. Vår resultatdel fokuserar också 

på detta problem och för att överbrygga det är det nödvändigt att jämföra ett annat material, 

t.ex. faktaböcker med ett erkänt historiskt värde. Och det är lärarens roll att förmedla 

historievetenskapens syn  på sanningshalten i den historia som presenteras, läraren skall 

kunna ge eleverna verktygen d.v.s. träna upp deras förmåga att ställa frågor vilka ifrågasätter 

sanningsinnehållet i ett på förhand givet material. 

  

7.6 Analys över historiemedvetandet i skolan 

De lärandeprocesser som vi ser sker i historieundervisningen hjälper eleverna att skapa sig en 

historiemedvetenhet och genom detta får eleverna tillgång till ett verktyg i deras arbete med 

att förstå sin historia och relatera till dåtid, nutid och framtid.  Vissa respondenter menar att 

eleverna genom spelfilmen kan relatera till historieämnet på ett tydligare sätt eftersom fler 

sinnen aktiveras i undervisningen tacka vare användandet av film i undervisningen. Filmen 

kan även ligga till grund för att skapa ett historiskt medvetande. Det innebär elevens förmåga 

att koppla samman det förflutna med vår egen existens. De flesta respondenterna ser här 

filmen som ett komplement till undervisningens övriga material och en respondent betonar 

vikten av att filmen inte utgör ett eget källmaterial i undervisningen. Vidare säger samma 

respondent att eleverna ibland har svårt att sätta sig in i historiska situationer p.g.a. 

tidsaspekten. Begreppet ”tid” är svårdefinierbart och att vara medveten om sin tid utan att se 

den i sin kontext är mycket svårt70. Utifrån de svar respondenterna bidragit med tyder det på 

att det genealogiska perspektivet på historiemedvetande slår igenom mer än det genetiska i 

deras historieundervisning. I samband med exempelvis dramatiseringen Snapphanar finns det 

möjlighet att diskutera moral och identitet som är en viktigt del i det genealogiska 

                                                
70 Hartsmar Nanny, 2001, Historiemedvetande, s. 11
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perspektivet. I det genealogiska perspektivet betonas vikten av att tolka filmen utifrån den tid 

den är inspelad, detta anser även vissa respondenter. Med detta som bakgrund kan det 

urskönjas att det finns ett övertag för det genealogiska synsättet gentemot det genetiska då en 

spelfilm används i historieundervisningen.  

Respondenterna menar att den historiska spelfilmen kan hjälpa till att utjämna tidsskillnaden 

och ge eleverna en kontext att arbeta utifrån. Dessa tre aspekter av medvetande om sin 

historia utvecklas i historieundervisningen i skolan. Våra respondenter arbetar med historisk 

spelfilm i undervisningen och vidareförmedlar sin uppfattning om historia via litteratur och 

dokumentärfilm och historisk spelfilm. Denna form av historiebruk ger slutligen eleverna ett 

historiemedvetande de kan grunda sina uppfattningar på.

7.7 Analys över historiebruket i skolan 

Historiebruket i skolan har historiskt sett varit knutet till läroböcker och annan kurslitteratur.

Historieundervisningen i skolan var länge ett verktyg för samhället att legitimera sina 

handlingar gentemot andra länder, folkgrupper, hierarkiska system o.s.v. genom att framhäva 

tidigare handlingar och traditioner. De historiska artefakter som presenterades för eleverna var 

oftast av sådan art att de visade på den egna nationens storhet och självständighet i sann 

nationalromantisk anda71. I takt med samhällsförändringarna som skett under 1900-talet har 

även skolsystemen förändrats. Skolan har idag inte längre monopol på kunskapsförmedlingen 

i samhället. Våra respondenter berör detta och utnyttjar det faktum att en spelfilm faktiskt kan 

vara en del av historieundervisningen, detta hade inte varit möjligt utan en uppluckring i 

skolans bildningsmonopol. Denna förändring har lett till en förändring i historiebruket i 

samhället då film och TV har fått en dominerande ställning när det gäller historieförmedling.

Flera av respondenterna påtalade att dagens ungdomar har utvecklat en läskunnighet som, i 

det allt större medieflödet, innebär att de kan sortera informationen. De menade att 

ungdomarna överlag har ett mer kritiskt förhållningssätt till den information de möter redan 

innan de introduceras för det av skolan konstruerade kritiska förhållningssättet. Ungdomarna 

är således inte ovana vid att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det allmänna mediebruset i 

samhället har ökat och tv, radio Internet och film blir en allt större del i processen när det 

gäller att förmedla kunskap. Undervisningen i skolan har även förändrats i takt med 

                                                
71 Aronson Peter, 2004, Historiebruk, s. 19.
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utvecklingen. Samtliga av respondenterna förhåller sig positiva till att använda film som 

hjälpmedel i sin historieundervisning. Detta är ett led i den samhälleliga förändring som skett 

de senaste två decennierna med ett allt större mediebrus. Från början som ett 

belöningsverktyg och via journalfilmerna används idag även kommersiella spelfilmer i 

undervisningen. Från 1990-talet och framåt skapades mycket historisk film framförallt i 

Hollywood. För historieämnet innebar dessa spelfilmer med historisk förankring att en ny 

dimension av historieförmedling öppnades. Samtliga lärare som är intervjuade i vår 

undersökning nämner t.ex. filmen Schindler´s list som en del i undervisningen kring 

Förintelsen. Den historiska spelfilmen brukar här vår historiekultur på ett annat sätt än 

tidigare. I jämförelse med kurslitteraturen och skolböckerna kan filmen genom sin teknik, sitt 

bildspråk och scener från en svunnen tid skapa en bild hos eleverna som tidigare inte var 

möjligt. Dessa scener och bilder hjälper läraren att vidareförmedla kunskapen kring ämnet, i 

det här fallet Förintelsen. Flera lärare säger att målet med denna film är att beröra eleverna. 

Att få dem ta in känslor och intryck med flera sinnen och på så vis skapas ett 

historiemedvetande kring ämnet tillsammans med den övriga undervisningen. 

Några respondenter menar att spelfilmen gör det lättare för eleverna att sätta in sig själva i 

historiska situationer. Läraren frågar eleverna hur detta kunde hända och hur de själva skulle 

ha handlat i filmkaraktärens situation. Detta gör att elever och lärare har en gemensam 

referensram i sitt historiemedvetande eftersom de alla har blivit tilldelade samma information 

och sett samma bilder. Det i sin tur leder till att eleverna har en relativt likartad 

förväntningshorisont, d.v.s. de förväntningar och farhågor som människan har på framtiden 

baseras här på liknande fakta. 

En av våra respondenter berättar om sitt arbete kring Andra Världskriget och framförallt tiden 

i Tyskland före kriget. Läraren utgår till viss del från filmen Flugornas herre, som handlar om 

hur en grupp unga pojkar klarar sig strandsatta på en ö. Filmen visar på hur maktstrukturer 

skapas och hur ordningen inom gruppen utvecklas. Detta använder sig läraren av som 

hjälpmedel i sin undervisning kring Nazitysklands utveckling och Hitlers väg till makten. 

Genom att jämföra utvecklingen i och mellan grupperna kan eleverna få en bild av hur det 

kunde ha gått till när unga tyska män samlades kring en ledare för att slutligen ta makten över 

landet. På detta sätt används en icke historisk spelfilm i historieundervisningen för att skapa 

historiemedvetenhet hos eleverna. Den gängse bilden av hur historiekultur slutligen blir 

historiemedvetande via historiebruk sätts här ur spel, men resultatet är ändå ett 

historiemedvetande kring ett visst område. 
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Andra lärare har använt filmen Änglagård för att visa på begreppet ”vi - och dem”. Även här 

har undervisningen kretsat kring Andra Världskriget och dess utveckling. Den tydliga skillnad 

som görs mellan tyskar och icke-tyskar i det antisemitiska Tyskland på 1930-talet 

symboliseras i filmen Änglagård av två unga människor som kommer till ett lite samhälle där 

de, enligt samhällsinnevånarna inte passar in. Denna icke historiska spelfilm ger ändå grunden 

till ett historiemedvetande som annars hade producerats fram via ett mer traditionellt 

historiebruk. Det här sättet att se på Änglagård kan appliceras på Sobchacks palimpsestiska 

historiemedvetenhet där betraktaren ser på en och samma film men ur olika aspekter. I det här 

fallet rör det sig om lärarens och elevernas sätt att se på en film och utifrån de intryck som 

filmen genererar skapa en undervisningssituation.

7.8 Analys över historiedidaktik 

Historiedidaktiken handlar om att fylla det tomrum som uppstår mellan teori och praktik inom 

historieämnet. Det görs genom att kunskaper om lärande sammanfogas med vetenskapliga 

kunskaper om det ämne som läraren undervisar om. En allt viktigare del i historiedidaktiken 

är användandet av spelfilm i historieundervisningen, historisk och icke historisk spelfilm. 

Detta beror till stor del på det ökade medieflöde som är i dagens samhälle, samt att 

produktionen av spelfilmer med historisk anknytning ökat under de senaste åren.

Majoriteten av våra respondenter menar att den historiska spelfilmen är mycket bra för att 

väcka ett intresse hos eleverna. Spelfilmen har en möjlighet att ge dem en bild av hur det 

kunde ha sett ut under den historiska epok som arbetsområdet handlar om. Utifrån denna 

gemensamma referensram är det lättare att arbeta vidare och skapa en förståelse hos eleverna.  

Våra respondenter arbetar frekvent med spelfilm i historieundervisningen och enligt 

intervjuerna är det ibland i början av ett arbetsområde vissa gånger mitt i eller som avslutning 

av ett undervisningsavsnitt. Lärarna vi intervjuat belyser vikten av efterarbetet av en film. 

Vissa visar emellanåt en film för sina elever utan att ha arbetat eller presenterat filmen innan. 

Det är i efterarbetet som spelfilmen kommer till sin rätt som en sammankopplande länk 

mellan bilden av en historisk epok och den faktamässiga kunskapen som eleverna har tillgång 

till i sin litteratur72. Flera sinnen aktiveras på så sätt och ett mer utvecklat lärande tar form. En 

respondent betonar dock vikten av att se spelfilmen som ett fiktivt material och inte som en 
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sanning trots att den utger sig för att återge en historisk händelse. Detta tankesätt 

vidareförmedlar läraren till sina elever då ett arbete med spelfilm inleds. Denne exemplifierar 

sitt resonemang med filmen Schindlers list, där han som lärare förklarar för eleverna att de 

bör tänka på filmens syfte och regissörens mål med filmen. Det kritiska förhållningssättet 

inom historieämnet blir här alltmer viktigt då filmerna ofta är producerade för att locka en 

publik. Konsekvensen av detta kan då bli att den historiska korrektheten åsidosätts. Det i sin 

tur gör att historiedidaktikens uppgift att sammanfoga lärande och vetenskapliga 

historiekunskaper blir mer svårhanterlig. För att undvika detta problem är, som nämnts ovan, 

det kritiska förhållningssättet av yttersta vikt. En annan av våra respondenter menar att 

källkritiken löper som en röd tråd genom hela historieundervisningen i allmänhet och i 

filmanvändningen i synnerhet. Läraren överför sitt kritiska förhållningssätt till eleverna 

genom att låta dem granska filmens faktainnehåll och budskap gentemot de uppgifter som står 

att finna i elevernas skolböcker och i viss mån jämföra med fakta från tillförlitliga sidor på 

Internet. Läraren ställer ofta frågan till eleverna varför faktauppgifter skiljer sig åt mellan 

spelfilm och litteratur och försöker på så vis skapa ett kritiskt förhållningssätt. Dessutom får 

eleverna då träna i att kritiskt granska källan och undersöka dess tillförlitlighet. Terner 

menade att en spelfilm också kan vara ett material ur vilket eleverna kan hämta information i 

samband med ett arbete73. Detta stämde vissa av våra respondenter också in i, medan vissa 

ansåg att historiska spelfilmer inte alls kan användas som ett eget material som kan bidra med 

kunskapsinhämtning.  

Problemet många historielärare ställs inför när det gäller att skapa ett historiemedvetande hos 

sina elever är att de ofta har svårt att sätta sig in i historiska situationer och sammanhang 

p.g.a. tidsaspekten i historien. Flera av våra respondenter nämner detta, men också att 

spelfilmen kan fungera som ett verktyg att överbrygga detta hinder. Den gemensamma 

referensram som skapas ger elever och lärare goda förutsättningar för att kunna föra ett 

resonemang kring undervisningsområdet. Och på så sätt skapas möjligheten att alstra ett 

historiemedvetande kring tidsbegreppen ”då - nu - framtid” . 
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8. Diskussion

8.1 Prolog

Vi har under detta arbete utökat vår kunskap och förståelse om hur historiemedvetande kan 

skapas ifrån historiska spelfilmer i historieundervisningen. Dessutom har vi fått en inblick i 

hur lärare i skolan resonerar kring historiemedvetande och historiska spelfilmer. Med hjälp av 

vår tes: Spelfilm påverkar ungdomar idag och bidrar i hög grad till att mobilisera människors 

historiemedvetande. Audiovisuell historieförmedling följer andra framställningsformer än      

t.ex. skriftliga källor och därför bör lärare utveckla ett kritiskt förhållningssätt till spelfilmen 

som läromedel. Detta har vi utgått ifrån i vår forskning och följande kapitel presenterar vi vår 

syn på hur tesen kan förverkligas. Denna syn grundas på vår empiri och analys. Ett av våra 

syften var att undersöka lärares erfarenheter av spelfilm i historieundervisningen och dess roll 

i historieundervisningen. Vi har noterat att spelfilmer används i historieundervisningen och 

dessutom ansåg våra respondenter att spelfilmen var ett användbart verktyg i 

historieundervisningen.     

8.2 Ett flerskiktat synsätt

Historiemedvetande påverkas av många faktorer, vi har i denna uppsats tittat på hur historisk 

spelfilm påverkar historiemedvetandet. Sobchacks tankegångar om den palimpsestiska 

historiemedvetenheten har tilltalat oss eftersom den inte exkluderar andra synsätt utan istället 

inkluderar synsätt. Utvecklingen inom filmindustrin är snabb och det kommer hela tiden nya 

filmer som utspelas i en historisk kontext. Därför är det särskilt intressant att studera och 

undersöka hur historiska spelfilmer kan användas i historieundervisningen och vilken 

betydelse den ges av lärarna. Våra respondenter använde historiska spelfilmer i sin 

undervisning, de motiverade användandet av lite olika skäl, men gemensamt var att de alla var 

övertygade om spelfilmens styrka i historieundervisningen. För oss som blivande lärare är det 

viktigt att bejaka den slagkraft som finns i historiska spelfilmer och inte negligera eller 

avfärda de som ren underhållning. Det är svårt att i dagens samhälle undvika det mediebrus 

som vi befinner oss i, mediebruset gör oss medvetna om ett synsätt som fungerar på flera plan 

den rör sig mellan fiktion, fakta, helhet och detaljer utan större svårigheter. Detta är en konst 

vi lärt och ständigt lär oss att förhålla oss till. De ungdomar vi möter i skolan har lärt sig ett 

nytt språk, ett språk som kännetecknas av dagens mediebrus, som lärare i skolan måste vi 

acceptera detta nya språk för att nå ut till eleverna. Vi är av den uppfattning att skolan skall 
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vara en del av samhället och inte som en autonom institution utanför samhället, eftersom vi 

har ett fostrande uppdrag bör vi följa vad som sker i samhället och ta till oss det nya. Vi som 

blivande lärare och även verksamma lärare får inte bli några ”kultursnobbar” som inte vill ta 

till sig något nytt såsom den ständigt föränderliga ungdomskulturen. Istället skall vi följa vad 

som sker i ungdomskulturen och våga lyfta in det nya språk som ungdomskulturen skapat, in i 

historieundervisningen samt all annan skolverksamhet för den delen.   

Vi diskuterade en historisk spelfilm i uppsatsen speciellt nämligen Saving private Ryan en 

historisk spelfilm som fått beröm för sitt innehåll och underhållningsvärde. Det torde vara en 

av de mest lämpade historiska spelfilmer att visa i historieundervisningen, men problemet är 

tidsåtgången något som vissa av respondenterna tryckte på. I dagens skola är det av stor 

betydelse att vi kan tilltala våra elever med ett intressant material, materialet skall kunna 

attrahera ungdomarnas intresse för historia och då är Saving private Ryan bra som en länk 

mellan ämnet historia och kunskapsförmedling. Det är helt enkelt den intresseväckande 

funktionen vi eftersträvar att uppnå, vårt förslag är att använda en del av denna spelfilm t.e.x. 

inledning med landstigningen i Normandie för att skapa ett intresse eller en förståelse för hur 

det kunde varit i Normandie sommaren år 1944 inför ett arbete kring Andra Världskriget.  

8.3 Autenticitet - en fråga om verklighetens värde gentemot mytens värde

Det finns ett underhållningsvärde i alla historiska spelfilmer men måttet av autenticitet kan 

variera. Även om autenticiteten i en historisk spelfilm är låg kan den bidra till att skapa en 

stämning eller utgöra en grund från vilken vi som lärare kan arbeta. De historiska spelfilmerna 

kommunicerar historia, de framställer den inte. På samma sätt är inte vi som lärare historiker 

vars främsta uppgift är att skriva historia, vi är istället historiekommunikatörer. I vårt 

historiekommunicerande kan då historiska spelfilmer vara ett gott komplement till den vanliga 

kurslitteraturen eller annan skriven historia för att väcka ett intresse. På så vis kombineras de 

två olika inriktningarna på historiemedvetande nämligen det genetiska och genealogiska. 

En fråga i diskussionen kring autenticitet är: Vad är det en film förhåller sig till, är det myten 

eller den exakta händelsen? Vi menar att autenticiteten i de flesta historiska spelfilmer 

förhåller sig lika mycket till myten som till den historiska verkligheten. Myten klarar sig inte 

utan historien och vice versa, historien lever vidare genom myten. Och myten uppkommer 

genom historiska skeenden, dessutom kan myten verka som en förstärkare i historien.   
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Vidare har vi kommit fram till att lärare bör vara öppna och intresserade för den nya tekniken 

t.ex. inte vara rädd för att lära sig en ny teknisk apparat eller nya program, allt för att kunna 

sortera och orientera oss i det mediebrus som råder. För att knyta an till rubriken 

”Autenticitet- en fråga om verklighetens värde gentemot mytens värde”, anser vi och vissa av 

våra respondenter att vikten av sanning i en spelfilm inte är det primära utan istället är det 

spelfilmens förmåga att berätta en historia som är viktig. Risken med att låta en audiovisuell 

produktion vara en del av undervisningen är att eleverna får en icke sanningsenlig uppfattning 

om en händelse, men då är det av stor betydelse att arbeta med filmen efter att den har visats, 

mer om det i matrisen.

8.4 Det kritiska förhållningssättet vi som lärare skall förmedla

Vi som lärare skall förhålla oss till styrdokumenten, ett av dessa är läroplanerna, en del som 

omnämns speciellt är det kritiska förhållningssättet. Vi skall kunna bidra till att eleverna 

utvecklar ett kritiskt förhållningssätt gentemot historiska källor och medier. Det ligger alltså i 

vårt intresse att lära ut ett kritiskt förhållningssätt, men att vara alltför kritisk mot en spelfilm 

anser vi liksom några av respondenterna kan förta filmens budskap eller förmåga att beröra. 

Däremot skall vi vara medvetna om att en spelfilm ibland kan förenkla och försköna lägga till 

eller dra ifrån för att höja underhållningsvärdet och denna medvetenhet är en del i det kritiska 

förhållningssättet. Vi riskerar att om vi är alltför kritiska i vårt förhållningssätt till spelfilmen 

att slå undan benen på oss och spelfilmen som verktyg, mot den bakgrunden är det av 

betydelse att vara kritisk i rätt mängd. I skolan kan vi arbeta med det kritiska 

förhållningssättet på flera sätt, ett kan vara att ställa frågor som: Vem har gjort filmen? I vilket 

syfte är filmen gjord? Hur beskrivs det återspeglade historiska skeendet? Ställer vi som lärare 

dessa frågor startar vi en process som förhoppningsvis stimulerar elevernas kritiska tänkande 

och gynnar ett kritiskt förhållningssätt som de kan ha med sig ut i samhället som de goda 

samhällsmedborgare de skall fostras till. Det kritiska förhållningssättet går att applicera på så 

mycket mer än enbart historia, men i historieämnet är det än viktigare eftersom utbudet av 

spelfilmer som utspelas i en historisk kontext är så omfattande och populära.    

Som lärare tvingas vi även välja vad som skall tas upp i historieundervisningen, utifrån vad 

som anges i Lpf94 och Lpo94. Det material som vi väljer måste vi förhålla oss kritiskt till för 

att kunna ge en så nyanserad bild som möjligt av exempelvis Engelbrekt, annars blir det en 

historieförmedling utan substans. Det kritiska förhållningssättet är således viktigt att lära ut 
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till eleverna men det är lika viktigt att vi som lärare har det med oss som de tjänstemän vi är. 

Vi anser att i egenskap av de tjänstemän vi är, att vi och andra bör föregå med gott exempel i 

vårt kritiska förhållningssätt för att bli trovärdiga. Dels lära ut men även företräda detta 

förhållningssätt. Utifrån vårt empiriska och teoretiska material anser vi oss ha belägg för att 

kunna hävda denna ståndpunkt. Den kan ses som självklar och av den anledningen är det 

betydelsefullt att uttrycka detta ställningstagande.      

      

8.5 En diskussion kring historiebruk  

Historiebruket i vår forskning berör till största delen de audiovisuella mediernas sätt att 

använda historiska händelser och förlopp i sin produktion av spelfilmer och serier, avsedda 

för att locka en stor publik och på så sätt bli ekonomiskt förtjänstfull. En annan aspekt av den 

medieproduktion är den historiska fakta som oftast blir en biprodukt som med fördela kan 

användas i historieundervisningen i skolan. 

Historiebruket i skolan har varit knutet till läroböckerna och ett visst antal författare som 

ansågs kunna förmedla historien på ett korrekt sätt. Det gällde framförallt att framhålla 

landets och nationens förträfflighet gentemot andra länder och grupper i samhället. Historien 

var ett sätt för samhället och staten att legitimera sina handlingar. Historieundervisningen 

fördes framåt i en kronologisk ordning där historien förmedlades som en berättelse. Den 

historiebaserade narrationen skapade en spännande undervisning där fakta vävdes in i 

berättelsen. Däremot kan objektiviteten i undervisningen ifrågasättas utifrån dagen 

värderingar och styrdokument. Denna nationalromantiska anda har under 1900-talet 

försvunnit och ersatts av en mer objektiv och granskande historieundervisning. Därmed har 

mycket av den berättande historieundervisningen också försvunnit från klassrummen. Här ser 

vi att den historiska spelfilmen ersätter Grimbergs berättelser om skurken herr Bengt som 

mördar Engelbrekt på Hjälmarens is. Den berättade historien berör fler sinnen och en 

gemensam referensram skapas i klassen och utifrån den kan läraren sedan arbeta vidare för att 

ge eleverna ny kunskap. Spelfilmens sätt att berätta en historia bör användas tillsammans med 

dagens mer kritiska förhållningssätt för att skapa en objektiv och så korrekt bild som möjligt 

av historien. 

De historiska artefakterna i vår historiekultur förmedlas idag till eleverna via fler kanaler än 

tidigare. En av dessa kanaler är den historiska spelfilmen som brukar historien på ett annat 
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sätt än tidigare. Dessa filmer kan ofta ses som digitala monument över vissa historiska 

händelser, likt en staty i ett digitalt format. Ett exempel är spelfilmen Schindlers list som på 

ett autentiskt vis återger Förintelsens avskyvärda handlingar. Denna film har dragit en 

miljonpublik samtidigt som den blivit ett mycket effektiv didaktiskt verktyg i 

historieundervisningen. Genom sin autenticitet och realism ger den eleverna en känsla av 

närvaro i historien och detta utnyttjas av flertalet av våra respondenter. På detta sätt har 

spelfilmens roll i skolan förändrats. Från att tidigare använts som underhållning och 

tidsfördriv är idag spelfilmen en del av historieundervisningen. En ny dimension av 

historieförmedling har öppnats för lärarna och historiekulturen förmedlas genom ett idag icke 

traditionellt historiebruk och ger eleverna möjlighet att skapa sig ett eget historiemedvetande. 

Vi hävdar att det dessutom är viktigt att beakta det genealogiska perspektivet i detta 

sammanhang, som tar upp huruvida moderna värderingar och samhällsnormer lyser igenom i 

den historiska spelfilmen. Läraren bör således vara uppmärksam på om filmen säger mer om 

sin samtid än om den tid den utger sig för att återge.

Vi menar att fördelen med spelfilmen i undervisningen ligger i att läraren genom spelfilmen 

kan beröra fler sinnen hos eleven och på så sätt skapas ett utvecklat lärande. Våra 

respondenter belyser vid ett flertal tillfällen fördelen med den gemensamma referensram som 

skapas i klassrummet då en film visas.  

8.6 Historiemedvetande en produkt av media och klassrumsaktivitet

Det historiemedvetande lärarna i skolan förmedlar till sina elever baseras i stor utsträckning 

på läroböckerna och den bild de förmedlar av historien. Det innebär att det är det genetiska i 

historiemedvetandet som ligger i fokus, medan respondenterna arbetar med spelfilmer utifrån 

ett genealogiskt perspektiv. Skolan har idag inte ett ensamt utbildningsmonopol på dagens 

ungdomar. Lärobokens historiesyn är inte den enda faktorn som skapar unga människors 

historiemedvetande idag. Det allmänna mediebruset har gjort plattformen för en människas 

historiemedvetande mycket större. Förmågan att uppfatta sambandet mellan dåtid, nutid och 

framtid beror inte bara på den litteratur ungdomarna tillägnar sig i skolan. Vissa menar idag 

att Hollywood är vår största historieförmedlare och detta gäller inte bara till barn och 

ungdomar utan även vuxna. 
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Det finns ett flertal filmer baserade på historiska händelser och filmerna utger sig för att vara 

mer eller mindre autentiska. Vi menar att en av konsekvenserna av ett allt mer mediebaserat 

historiebruk är att, det vi kallar det kollektiva minnet blir alltför enkelriktat. Det som 

producerats i syfte att vara en spelfilm med historiskt tema riskerar att bli en sanning om den 

får stå oemotsagd och inte granskas kritiskt. Filmen Schindlers list är mycket bra och återger 

historien på ett realistiskt och autentiskt sätt, detta styrks av de få överlevande från Förintelsen 

som har berömt filmen för sitt sätt att återge historien. Trots detta får publiken inte glömma att 

det är en spelfilm byggt på ett fiktivt manus baserat på en sann händelse. Ett annat nutida 

exempel på hur en sann händelse fått utgöra en grund för en dramatisering är serien 

Snapphanar, som sändes i Sveriges television julen år 2006. Denna produktion ledde till ett 

ökat intresse kring snapphanarna och dess historia. Frågan är vilket historiemedvetande denna 

dramatisering leder till om den får stå oemotsagd, dock sändes en dokumentär om ämnet med 

erkända historiker i syfte att ge publiken en nyanserad bild av vad som hände vid denna tid. 

Vi är tveksamma till denna dokumentärens genomslagskraft då risken är att många väljer bort 

dokumentären till förmån för underhållningsproduktionen.   

Genom en kombination av det genealogiska och det genetiska i historiemedvetandet utfört i 

historieundervisningen skapas det för eleverna en bred bas i deras historiemedvetande där de 

kan förbereda sina förväntningar och tankegångar om framtiden i sitt erfarenhetsrum.

Spelfilmens styrka är att den kan stimulera det genealogiska i historiemedvetandet hos 

eleverna. Och utgöra ett komplement i det genetiskt betingade historiemedvetandet.  

Det är av stor vikt att bevara jämvikten mellan ett kritiskt förhållningssätt och den information 

som oftast tillhandahålls i medierna. Därför måste skolan och lärarna i allmänhet, och 

historielärarna i synnerhet följa utvecklingen samt anamma de nya kanalerna och vägar som 

öppnas för att skapa ett bättre lärande. Där ges eleverna möjlighet att själva lära sig av sin 

historia och dra nytta av dessa erfarenheter i dagens samhälle och i framtiden.

8.7 Diskussion kring historiedidaktik

Vi nämnde tidigare att lärare är historiekommunikatörer inte historieskapare, skiljelinjen 

däremellan kan bäst beskrivas och konkretiseras med historiedidaktiken. Historiedidaktiken 

skall sammanlänka kunskaper om lärande, i vilken en stor del av lärarens professionalitet 

ligger enligt oss, med kunskaper från andra vetenskapliga discipliner. Idag förändras 
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samhället ständigt och på många fronter sker det i ett rasande tempo ett av dessa områden är 

populärkulturen och av den anledningen är det väsentligt att historielärare fortbildas i didaktik 

och i sina historiekunskaper. 

Våra respondenter ansåg att spelfilm kan beröra elevernas känslor och att dess främsta styrka 

finns i detta. När en film visas i en klass är det ett kollektivt historiemedvetande den praktiska 

historiedidaktiken utmynnar i, detta innebär att det är av stor relevans att alla elever är 

närvarande vid filmvisningen. Är det hög frånvaro är det bättre att vänta med filmvisningen 

alternativt låta de frånvarande eleverna låna hem filmen och alltså få den i läxa. Ser inte alla 

eleverna samma film får de inte riktigt samma referensramar och det i sin tur påverkar hur väl 

vi som lärare kan nå ut till den enskilde eleven. 

Eftersom det verkar finnas ett samband mellan hur elever som växt upp i hem med mycket 

litteratur och historiemedvetande är det av stor vikt att historiedidaktiken lyckas överbrygga 

tomrummet som uppstår mellan kunskaper om lärande och de vetenskapliga fakta som skall 

förmedlas. Misslyckas detta äventyrar, vi som lärare, ett eventuellt historiemedvetande hos de 

elever vi möter. Den undersökning som ligger till grund till detta gjordes år 1995, och visade 

även att eleverna som var i 15-års åldern ansåg att historia hade något med nutiden att göra. 

Men de ansåg inte att historia var något som hade med deras eget liv eller framtid att göra.

Avslutningsvis vill vi återknyta till vår tes och konstatera att det vilar ett stort ansvar hos 

lärarna att bedriva en historieundervisning utifrån ett kritiskt förhållningssätt. På så vis ges det 

möjlighet att skapa ett nyanserat historiemedvetande hos eleverna. 
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9. Matris

Vi har utifrån vårt empiriska material, vårt teoretiska material, vår egen analys samt 

diskussion kommit fram till en matris vilket var ett av våra syften med denna uppsats.

Matrisen kan vara till hjälp för lärare då de skall använda historiska spelfilmer i sin 

historieundervisning.  Det finns flera parametrar som vi anser vara viktiga att ta hänsyn till för 

att utnyttja den historiska spelfilmens fulla potential och de tänker vi ta upp nedan. Titta på 

denna matris som ett hjälpmedel i din planering, och ha med dig att det inte är en komplett 

undervisningsmall.      

9.1 Förarbete 

Det är viktigt att man som lärare ser filmen innan den visas för klassen. Detta för att veta vad 

den handlar om och skapa sig en egen uppfattning om dess innehåll. Ställ dig frågorna; I

vilket syfte är filmen producerad? Av vem är filmen producerad? Var t.ex. uppmärksam på 

om det finns politiska budskap, eller om det kan skönjas andra tendenser. Läraren skall också 

vara uppmärksam på vad som är myt och vad som är historia. Då dessa två ofta sammanfogas 

i en historisk spelfilm. I detta förarbete avgör läraren huruvida filmen är lämplig att använda i 

historieundervisningen. Således är det viktigt att läraren har ett kritiskt förhållningssätt redan 

innan filmen används i historieundervisningen. Tänk dessutom på att lärare aldrig kan tvinga 

en elev att se en film, försök då istället hitta andra lösningar. Eftersom många historiska 

spelfilmer är baserade på litterära verk kan det vara en lösning att låta eleven läsa en bok.  

Presentera filmen för eleverna och sätt in den i sin historiska kontext. I presentationen är det 

lämpligt att nämna vem som regisserat och ge eleverna en liten introduktion till filmen, 

exempelvis genom att läsa den text som finns på baksidan av filmfodralet. Vår uppfattning är 

att vi som lärare inte skall ge ut frågor till eleverna som de skall arbeta med under filmens 

gång, därför att fokus riskerar hamna på de frågor läraren anser vara viktiga. Låt eleverna ta 

intryck av filmen, utan på förhand givna premisser om hur den skall uppfattas. Genom att 

arbeta på detta sätt använder läraren det genealogiska i sitt historiemedvetande och då ges 

förutsättningar att stimulera detsamma hos eleverna.

Tänk även på att du som lärare kan använda scenvalsfunktionen i en dvd-film och genom den 

funktionen kunna gå tillbaka till en viss scen. Detta kan vara användbart för att förklara ett 

resonemang eller förklara något som eleverna inte förstått.  
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9.2 Efterarbete  

Det kritiska förhållningssättet bör genomsyra efterarbetet för att ge en så nyanserad bild som 

möjligt och inte låta spelfilmens innehåll bli sanningen.

 Kritiskt förhållningssätt

- jämför spelfilmens innehåll med annan litteratur/källor som berör samma ämne

- analysera och diskutera spelfilmen utifrån ett kritiskt förhållningssätt

 Gemensamma referensramar

- filmen ger goda möjligheter till diskussion, utnyttja det!

- med hjälp av spelfilmens narrativa förmåga aktiveras fler sinnen och då väcks 

förhoppningsvis ett intresse hos eleven

- låt eleverna få ställa frågor i anslutning till filmens innehåll, men var förberedd att leda 

en diskussion kring vissa frågor som du själv anser vara betydelsefulla 

 Historiemedvetande

- sammanför didaktiska kunskaper med historievetenskaplig fakta 

- använd filmens narrativa fördelar och bind samman det med den historievetenskapliga 

faktaförmedlingen för att ge eleverna möjlighet att skapa ett så brett och kvalitativt 

historiemedvetande som möjligt

Till sist, använd historiska spelfilmer i din historieundervisning och var kritisk i ditt 

förhållningssätt och förmedla detta förhållningssätt till dina elever. Kom ihåg att kombinera 

det genetiska och genealogiska i historiemedvetandet, detta för att kunna utnyttja den 

narrativa egenskap som en fiktion besitter. Görs detta i samklang med läroböckerna skapas en 

grund för elevernas utökade historiemedvetande. Tänk även på att myt och historia ofta vävs 

samman i en fiktion, försök då att urskilja vad som är vad i spelfilmen för din och elevernas 

skull.  



56

10. Fortsatt forskning

Det finns flera olika sätt föra denna forskning vidare och utöka dess undersökningsområde. 

Ett exempel på fortsatt forskning är att titta på förändringar i filmanvändandet i 

historieundervisningen över tid, således longitudinell studie där skillnader och förändringar 

belyses. En ytterligare intressant vinkling skulle kunna vara att undersöka om det finns några 

skillnader i filmanvändandet i historieundervisningen mellan högstadiet respektive gymnasiet. 

I detta fall skulle det kunna vara lämpligt med en deltagande observation ifrån forskarnas sida. 

Ytterligare ett undersökningsområde är att kvantitativt studera varifrån folk i allmänhet anser 

sig få mest historiekunskaper, och vilka kunskapskällor de anser sig få mest korrekt 

historiesyn ifrån. Detta appliceras på den diskussion som förs i dagens skoldebatt huruvida 

skall ges ett större utrymme i skolan. 

Ett annat område att undersöka är att titta på elevernas reception av historiska spelfilmer, och 

hur de anser att spelfilmen påverkar undervisningen. 
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Bilaga

Intervjufrågor

1. Använder du spelfilm i historieundervisningen och i så fall hur ofta och i vilka 

sammanhang/områden?

2. Hur är din syn på användandet av spelfilmer i historieundervisningen?

3. Om du presenterar filmen innan visning hur går du då tillväga? Om inte varför?

(Årtal viktiga namn begrepp)  

4. Försöker du som lärare att se filmen på flera olika nivåer och sedan implementera det i 

ditt sätt att arbeta med filmen?

5. I vilket syfte visar du filmen för eleverna? 

6. Var anser du styrkan i spelfilm ligger i jämförelse med andra undervisningsformer?

7. Hur förhåller du dig som lärare till filmen i ett källkritiskt avseende?

8. Hur vidareförmedlar du denna hållning till dina elever?

9. Försöker du som lärare att se filmen på flera olika nivåer och sedan implementera det i 

ditt sätt att arbeta med filmen?


