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ABSTRACT 

Varje år producerar Hollywood flertalet filmer med utgångspunkt i historien och dessa 

formar den allmänna uppfattningen om historiska händelser och personer. Även i 

klassrummen har filmen hittat in och blivit en naturlig del av undervisningen för många 

historielärare. Det är dock, som tidigare forskning har visat, oklart huruvida dessa 

filmvisande lärare har en pedagogisk tanke bakom att trycka på Play. Denna uppsats 

syftar till att ge en bild av historielärares didaktiska syn på att visa film i undervisningen 

utifrån frågorna vad, hur och varför de gör det. Kvalitativa djupintervjuer efter en 

intervjuguide har genomförts med fem gymnasielärare. Skillnader mellan lärarnas svar i 

alla tre didaktiska frågor har kunnat urskiljas. Tre huvudsyften med filmvisning har 

utkristalliserat sig: film visualiserar och skapar på så sätt en kontext och identifikation, 

film är en bra ingång till ett historieintresse samt att film bidrar till en fördjupad media 

literacy. 

Nyckelord: historieundervisning, film, didaktik



 

 

 

 

 

 

 

 

 

”in less than ten years…the children 

in the public schools will be taught 

practically everything by moving 

pictures. Certainly they will never be 

obliged to read history again” 

- D.W. Griffith, 1915 
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1 INTRODUKTION 

Som citatet i början av uppsatsen visar spåddes filmmediet i sin vagga goda utsikter 

att bli framtidens historieberättare. Även om Griffith var något överdrivet optimistisk 

får man ändå säga att han till slut fick någorlunda rätt. Att Hollywood har blivit en 

viktig del av skolvärlden kan knappast förnekas. Från min egen studietid minns jag 

till exempel hur jag grät till Schindlers List. Under verksamhetsförlagda utbildningar 

har filmer som Marie Antoinette gett en bild av 1700-alets Frankrike och under 

högskolans historieföreläsningar har Der Untergang tjänat som diskussionsbas för 

tredje rikets fall. Ungdomar och vuxna möter historia på film gång på gång genom 

påkostade Hollywoodproduktioner som, med tanke på att nya produceras år efter år, 

måste vara en lönsam affär för filmskaparen. Som exempel på Hollywoods, och 

biobesökarnas, förkärlek för historia på film kan nämnas att samtliga fem verk som 

nominerades till en Oscar för bästa film 1999 utspelade sig i historisk miljö
1
 

(Imdb.com). Det kan också tilläggas att årets vinnare i kategorin bästa film var The 

Hurt Locker som utspelar sig under Irakkriget (a.a.), även den ett exempel på historia 

på film. 

Det är alltså genom filmen som många människor kommer i kontakt med historia. 

Filmen kan styra vårt sätt att uppfatta en historisk företeelse, epok eller person. 

Samtidigt debatteras flitigt filmernas historiska autencitet och mycket energi riktas åt 

att påvisa historiska felaktigheter. Det råder oklarhet om lärare erkänner, 

uppmärksammar och över huvud taget förhåller sig till dessa felaktigheter när de 

visar film i klassrummet. Frågan man kan ställa sig är huruvida lärare har en 

pedagogisk plan när de trycker på play, om de helt enkelt gör det för att belöna 

eleverna eller för att få en stunds avkoppling. 

Under skrivandet av denna uppsats tittar jag själv på första säsongen av TV-serien 

The Tudors om Henrik VIII:s ungdomsår. I nästan samtliga episoder förekommer 

någon form av renässanstrivia som jag i egenskap av guide på Kalmar slott 

presenterar under varje guidning. Serien ger, i likhet med guidningen och trots dess 

historiska felaktigheter, en lättillgänglig bild av 1500-talet som svårligen skulle 

kunna ges av att läsa traditionell akademisk litteratur. Dock har jag själv känt, efter 

att ha sett speciellt dramatiska avsnitt, att jag vill gå till forskningslitteraturen för att 

fördjupa mig i de historiska skeenden som serien visar upp. Detta får anses vara varje 

historielärares dröm: att elevernas intresse väcks vilket leder till fördjupade studier. 

Och när vi talar om historielärare får man idag räkna regissörerna av de största 

historiska filmerna som de kanske mest inflytelserika lärarna någonsin 

 

 

 

                                                 

1
 Dessa var: Shakespeare in love (vinnare), Elisabeth, La vita è bella, Saving Private Ryan samt The 

thin red line. Dessa filmer var även framgångsrika i flertalet andra kategorier.  
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2 PROBLEM, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Historiedidaktik är en stor och välutforskad vetenskap. Nästan lika stor är 

forskningen kring hollywoodfilm och historia. Ett forskningsfält kring historisk film i 

undervisningen och dess pedagogiska möjligheter och konsekvenser har också vuxit 

fram sedan filmmediets vagga. Forskningen som finns består oftast i rena 

metodbeskrivningar eller intar ett elevperspektiv på film i undervisningen.  

I denna uppsats intas ett lärarperspektiv och till det ett didaktiskt perspektiv. Hur 

förhåller sig lärare, som använder film i undervisningen, till de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför? Konkret innebär detta följande frågor:  

 Vilken typ av film använder de intervjuade lärarna i historieundervisningen, 

hur används den och vilket är det bakomliggande pedagogiska syftet?  

2.1 Avgränsningar 

Några ord ska nämnas angående den överhängande mängden Hollywoodfilm som 

omnämns. Detta är en naturlig följd av dels att Hollywoodfilm är överrepresenterat i 

lärarnas svar och dels att de flesta studier som denna uppsats bakgrundskapitel 

bygger på är gjorda i Nordamerika. Dessa studier tar i princip uteslutande upp film 

från Hollywood. 

En viss avgränsning har också gjorts vad gäller vad-frågan. I bakgrunden behandlas 

vad och varför tillsammans då det för uppsatsens syfte inte var intressant att 

presentera rekommendationer av filmer som forskare har gjort innan vilket endast 

hade lett till ett ändlöst uppräknande av titlar från Hollywoods historia. I bakgrunden 

behandlas vad-frågan snarare som en varför-fråga med inriktningen vad lärare i 

tidigare forskning tycker är viktigt att eleverna får med sig från att se film i 

historieundervisningen. I resultatdelen är det dock mer intressant att ta reda på vilka 

filmer lärarna brukar visa för att kunna se likheter och skillnader i genrer och filmval. 

Urvalet är i sin tur en viktig grund för hur- och varför-frågorna. I resultatet behandlas 

alltså vad-frågan för sig. 
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3 BAKGRUND 

Nedan presenteras först filmens roll som historieförmedlare samt vilken kritik som 

traditionellt har riktats mot historisk film och hur forskningen går till motangrepp 

mot denna kritik. Därefter ändrar kapitlet riktning till att behandla de didaktiska 

aspekterna så som tidigare forskning har tagit upp dem. 

3.1 Historia och film  

Ungefär lika länge som filmmediet har funnits har det funnits historiska filmer
2
.  

Historia som ämne har kommit att förändrats från att ha varit en disciplin för de allra 

mest insatta till något för allmänheten
3
. De historiska filmernas roll i denna 

förändring kan knappast överskattas och idag formas en stor del av det historiska 

medvetandet hos allmänheten av just dessa filmer (Poyntz, 2007). Assistant professor 

Alan S. Marcus går till och med så långt som att hävda att vi inte kan förneka att det 

är Hollywood som är den riktiga historieförmedlaren i U.S.A. (Marcus, 2007). Fil 

Dr. Ulf Zander är av en liknande åsikt då han i boken Clio på bio: om amerikansk 

film, historia och identitet (2006) har som utgångspunkt att ”filmen är den mest 

inflytelserika förmedlaren av historia” (s.14).  

Även i utbildningssammanhang har historiska filmers roll vuxit. Som ett exempel 

kan nämnas en undersökning genomförd av Assistant professor Jeremy D. Stoddard 

där år 9-elever i USA intervjuades om deras uppfattning av förintelsen. Många av de 

intervjuade svarade att deras främsta källa till förståelse för förintelsen kom från 

filmen Schindlers list (Stoddard, 2007). En liknande slutsats drar Marcus (2007) som 

menar att elever ofta skapar sin uppfattning om historien utifrån historiska filmer. I 

avhandlingen Historieintresse och historieundervisning (Hansson, 2010) presenteras 

ett liknande resultat: 73% av de tillfrågade eleverna svarade att biofilm var deras 

favoriserade sätt att möta historia, på andra plats, med 55%, hamnade historiska 

faktaprogram på TV
4
.  

Film är alltså en stor del av elevernas uppfattning om historia. Kan vi då se film, och 

speciellt då film från Hollywood, som någon slags utbildare? Professor Paul B. 

Weinstein menar det. Han hävdar att film och TV är vår tids viktigaste historielärare 

(Weinstein, 2001) vilket Professor Sam Wineburg håller med om. Han går till och 

med så långt som att hävda att ingen pedagog kan mäta sig med så kända 

historielärare som Oliver Stone och Steven Spielberg
5
 (Wineburg, 2001).  

Vad är det då som lockar med historiska filmer? Pelle Snickars och Cecilia Trenter 

menar att en av filmmediets största kvalitéer är att det är det kanske bästa sättet att 

visuellt visa oss det som varit, det är nästan magiskt (Snickars och Trenter, 2004).  

                                                 
2
 I följande text används Metzgers (2007) definition av termen historiska filmer (eller history movies) 

som filmer baserade i det förflutna. 

3
 Med ”allmänheten” menas i detta fall människor som inte arbetar professionellt med historia. 

4
 224 elever fick svara på en enkät om deras inställning till historia och historieundervisning varav 217 

elevenkäter användes. 73 % inkluderar svaren mycket och väldigt mycket, under kategorin biofilm, på 

frågan Vilket sätt att möta historia tycker du om? (Hansson, 2010). 

5
 Även Ridley Scott får räknas till denna kategori av ”historielärare” med filmer som Gladiator, 

Kingdom of heaven, American gangster och Robin Hood. 
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Studier visar gång på gång att filmerna styr vad allmänheten ”vet” om historia.  I 

texten Exploring the Past with Feature Film ställer sig författarna Alan S. Marcus 

och Thomas H. Levine frågan om Hollywoodfilmens intåg i klassrummet ska ses 

som kvalitetssänkande för undervisningen eller som en möjlighet att utveckla till 

exempel historisk empati och ett historietänk (Marcus & Levine, 2007). Nedan 

presenteras både positiva och negativa aspekter av den historiska filmen vilket har ett 

stort värde när man bedömer film som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. 

Negativa aspekter 

Mycket kritik har riktats mot historiska filmer och ofta består denna kritik av att lyfta 

fram historiska felaktigheter. Den kanske vanligaste invändningen mot att använda 

Hollywoodfilm i undervisningssyfte är att den inte produceras i just 

undervisningssyfte utan med vinst i åtanke med stora kända namn som lockar (se 

t.ex. Weinstein, 2001, Marcus & Levine, 2007 samt Poyntz, 2007). Filmskaparen har 

alltså inget tvång att följa konventionell historia utan kan förändra som han/hon vill 

för att skapa en säljbar produkt. Fakta, tidslinjer och t.o.m. upplösningar kan 

förändras i detta syfte (Weinstein, 2001) och för att tilltala publiken och inte bli för 

komplicerad får filmmakare ofta bortse från historiskt viktiga detaljer. Poyntz (2007) 

har studerat filmen The Aviator som handlar om Howard Hughes. I analysen 

framkommer att detaljer, nog så viktiga i historien, som Hughes misogyni och rasism 

har plockats bort eller nedtonats för att lättare knyta an karaktären till publiken. 

Denna typ av val gör en regissör i varje film med historiskt tema vilket leder till att 

historiska filmer ofta saknar väsentliga detaljer. Risken är att denna historiska 

inkorrekthet går förbi eleverna och skapar ett falskt förtroende för filmen som en 

representation av dåtidens verklighet. Detta på grund av att filmer är uppbyggda för 

att personligen engagera (Stoddard, 2007). Ett annat problem med Hollywoodfilm, i 

dagens mångkulturella värld, är att den ofta är producerad för att tilltala en vit 

medelklass av manligt kön (Marcus & Levine, 2007 och Marcus, 2007). 

Men film används flitigt i undervisning varför man måste förhålla sig till dessa 

problem. Det har visat sig att många elever ser historisk film som ”a window, 

through which they could ’see’ part of the past” (Seixas, 2007, s.108). Detta 

oreflekterade filmtittande kan potentiellt leda till att elever får en naiv bild av 

historien. De tror att de kan känna empati med historiska personer när de i själva 

verket känner empati med skådespelarna och deras karaktärer (Stoddard, 2007). 

Detta hänger samman med att elever tittar på film med moderna värderingar vilket 

underlättas av att historisk film ofta produceras med just moderna värderingar. Enligt 

Stoddard (a.a.) säger ofta hollywoodfilmen till och med mer om tiden den är 

producerad i än om tiden den porträtterar. I Seixas (2007) undersökning
6
 

framkommer också att ju närmre värderingarna i filmen ligger elevernas egna, desto 

mer trovärdig upplevs den, detta då eleverna har mer att relatera till när moderna 

värderingar presenteras. Men att anlägga moderna perspektiv på en historisk 

företeelse riskerar att leda till anakronism vilket i sin tur kan leda till en falsk bild av 

verkligheten (Stoddard, 2007). Det ska dock tilläggas att elever inte helt oreflekterat 

ser på film som en källa till kunskap, amerikanska High-schoolelever rankar 

                                                 
6
 Undersökningen genomfördes med år 10-elver i Vancouver, Kanada.  



5 

 

Hollywoodfilm som mindre trovärdig än t.ex. historiska dokumentärer och 

textböcker (Marcus, 2007). 

Historia och film kan alltså vara en problematisk tvåsamhet. Detta avsnitt 

sammanfattas väl av Professor Robert A. Rosenstone: ”Certainly the screen provides 

no clear window onto a vanished past; the best it can do is to provide a construction 

of proximate realities to what once was” (Rosenstone, 2006, s.160). Med detta menas 

att film inte ska ses som en exakt representation av det förflutna utan snarare som en 

möjlig tolkning av vad som skulle kunna ha hänt. I nästa avsnitt presenteras hur 

forskningen försvarar den historiska filmen. 

Till den historiska filmens försvar 

Den negativa inställning till film och historia som ovan presenterats har gamla rötter. 

I filmmediets vagga var historiker starkt knutna till arkiv och skriven text, övriga 

källor betraktades med misstänksamhet, ett förhållande som till viss del finns kvar 

idag (Zander, 2006). Misstänksamheten grundar sig också på de olika mål som 

historikern och filmskaparen har. Detta leder i sin tur till att tolkningen av historien 

blir olika. Detta beror alltså på en intressekonflikt där historikern vill ta reda på hur 

historien faktiskt utspelade sig medan filmmakaren snarare vill visa vad som skulle 

kunna ha hänt (a.a.).   

Mycket av kritiken som handlar om historiska filmer skulle lika gärna kunna handla 

om historia i allmänhet. Historia som ämne handlar mycket om det som inte går att 

bevisa. Weinstein (2001) skriver att ”history is an exercise of the imagination” (s. 41) 

och menar då att vi inte kan förstå historia utan att använda fantasin. Många andra 

discipliner kan observera sitt ämne här och nu men historia är ett pussel som vi 

lägger i fantasin. Mot kritiken att historisk film inte avbildar sanningen frågar sig 

Weinstein (a.a.) hur vi egentligen kan avgöra vad som är korrekt när historien hela 

tiden förändras beroende på dess tidsbundenhet. Detta innebär att film förvisso kan 

ge en skev bild av den ”sanna” historien men även att det som hålls för sant idag kan 

vara falskt imorgon. Rosenstone (2006) går ett steg längre och skriver att film kanske 

inte porträtterar verkligheten, men det gör knappast historieböckerna heller. Han 

fortsätter: 

Can we really represent the past, factually or fictionally, as it was, or do we 

always present only some version of the way it possibly was or may have been? 

[---] We always violate the past, even as we attempt to preserve its memory in 

whatever medium we use- in words on the page, images on screen, paint on 

canvas, artefacts in a museum exhibition. (Rosenstone, 2006, s. 135) 

Det som menas är att historia alltid är ett urval som alltid förvanskas på något sätt. 

Dessutom finns ofta flera perspektiv på ”sanningen” som måste väljas mellan, precis 

som det ofta görs när en historisk film ska produceras. Metzger (2007) menar att en 

av de viktigaste aspekterna att tänka på som lärare när man visar film är just om det 

finns olika möjliga tolkningar av ämnet och i så fall vilken tolkning som presenteras. 

3.2 Historiedidaktiska aspekter 

Didaktiken består av de tre frågorna Vad, Hur och Varför, även kallade 

Selektionsfrågan, Kommunikationsfrågan samt Legitimitetsfrågan (Hermansson 

Adler, 2004). Att kunna besvara dessa tre frågor är en viktig, men likväl svår del av 

lärarprofessionen och svaren skiljer sig åt från lärare till lärare. Nedan undersöks vad 
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tidigare forskning säger om hur lärare kan arbeta, och faktiskt arbetar med film i 

skolan. Därefter presenteras vad- och varför-frågorna tillsammans. 

Hur 

Det går att se på historieundervisning genetiskt eller genealogiskt. När man arbetar 

genetiskt försöker man förklara nutid med dåtid. Genom att förstå historien kan vi 

också förstå vårt samhälle och var det kommer ifrån (Zander, 2004, Eliasson, 2004). 

Men man kan också arbeta genealogiskt vilket betyder att nutida perspektiv används 

för att förklara historiska händelser. Detta är vanligt i filmens värld där i princip alla 

historiska filmer, medvetet eller omedvetet, i olika utsträckning speglar tiden de är 

gjorda i (a.a.). Att undersöka vad filmen speglar i sin samtid är att använda den som 

primärkälla och är ett av två sätt att arbeta med film i skolan. Det andra sättet, film 

som sekundärkälla, används då filmen ska ge en bild av en epok, då det man ser ska 

representera den verkliga historien eller ge en känsla av tiden (Marcus & Levine, 

2007). Att använda filmen som sekundärkälla är traditionellt att inta en inställning till 

den som en representation av hur det förflutna konkret utspelade sig eller borde ha 

utspelat sig (Zander, 2006). 

Dessa två metoder att använda film i historieundervisningen bygger i sin tur på två 

olika sätt att se på historia. Antingen kan man se på historia som en rekonstruktion då 

det man ser på bild är likställt med fakta i vilket fall filmen blir en sekundärkälla. 

Denna inställning var vanlig i den historiska filmens ungdom då uppfattningen att 

kameran aldrig ljuger var förhärskande. Eller så kan man se på historia som en 

konstruktion som skapas beroende av sin tids normer och värderingar (Zander, 2006) 

vilket innebär att filmen bör studeras som ett tecken på sin samtid, en primärkälla, 

snarare än ett fönster mot det förflutna. 

I en undersökning
7
 genomförd av Professor Renee Hobbs svarade ca: 60 % av de 

intervjuade lärarna att de använde sig av film ”ofta” eller ”frekvent”
8
 när de 

undervisade (Hobbs, 2006). Problemet låg dock i att lärare inte alltid hade en tydlig 

pedagogisk tanke med filmvisningen vilket blev uppenbart när endast 12 % av 

lärarna i nämnda undersökning redovisade tydliga utbildningsmål för deras 

filmanvändande i klassrummet. Hobbs (a.a.) menar också att filmen har blivit 

normaliserad som ”vikarie” i det amerikanska klassrummet vilket har förstört dess 

anseende som ett pedagogiskt instrument. Om vi inte intar ett kritiskt perspektiv, 

fortsätter han, förminskas filmens roll i undervisningssituationer till samma roll som 

den har i hemmet: rekreation, avkoppling och verklighetsflykt. Observationerna 

ledde till att Hobbs fann sju kategorier av ”icke-optimalt användande”
9
 av film: 

1. Det finns inget tydligt syfte med filmtittandet, eleverna vet inte vad de ska 

göra med informationen de får från filmen. 

2. Lärare använder inte Paus- eller Rewindfunktionen vilket leder till att de inte 

får tid till reflektion. 

                                                 
7
 Undersökningen genomfördes under 6 års tid i en f-12-skola. Undervisningssituationer observerades 

vilket kompletterades med 130 telefonintervjuer med lärare. 

8
 Min översättning av ”often” och ”frequently”. 

9
 Min översättning av ”Non-optimal uses”. 
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3. Läraren gör stora elevgrupper som de visar film för. Detta görs för att kunna 

ta en paus och ägna sig åt planering. 

4. Läraren kopplar av mentalt när han/hon visar film och utnyttjar tiden till att 

till exempel rätta prov. Detta signalerar till eleverna att filmen inte är viktig. 

5. Film används som belöning för gott beteende. Detta signalerar att filmvisning 

är det bästa som läraren har att ge. 

6. Film används som uppmärksamhetspåkallande, inget mer. 

7. Film används som beteendestyrning. Eleverna blir tysta när de ser på film. 

(Hobbs, 2006) 

Ovanstående undersökning ger en synnerligen mörk bild av de undersökta lärarnas 

underliggande pedagogiska syfte med filmvisning, det lyser med sin frånvaro. Detta 

kan, enligt Marcus & Levine (2007), bero på att det finns för lite empirisk data på 

hur man ska använda film i undervisningen på ett bra sätt, lärare vet helt enkelt inte 

hur de ska gå till väga och den ovanstående problematiken bygger alltså på ren 

okunskap.  

Liknande resultat framkommer i avhandlingen Mellan Dante och Big Brother
10

 

(Olin-Scheller, 2006) där Christina Olin-Scheller har undersökt gymnasielevers 

textvärldar utifrån ett vidgat textbegrepp
11

. Hon observerade bland annat flera 

tillfällen då film användes i klassrummet. Vid filmvisningstillfällena infann sig en 

annorlunda stämning i klassrummet, eleverna var mer avslappnade och 

förväntansfulla än i andra situationer. Vid ett tillfälle, liksom i Hobbs undersökning, 

användes filmen som en morot och belöning för gott utfört arbete. Vid ett annat 

tillfälle var filmvisningen lärarlös och först i efterhand ställdes frågor på vad 

eleverna hade sett. Dock var frågorna av personlig karaktär av typen ”vad tyckte du 

om filmen?” och hade alltså inget tydlig pedagogiskt syfte (a.a.) 

Olin-Scheller fann också att filmen användes som åskådliggörande, stöd eller 

komplement till skönlitteratur, den användes aldrig som ett fristående medium. Hon 

sammanfattade sedan detta till tre kategorier för filmbruk i undervisningen: filmen 

som illustration, som utfyllnad samt som jämförelse. Den första kategorin var 

vanligast förekommande och funktionen var att åskådliggöra idéer samt visa tidens 

ideal. Mycket lite bearbetning och analys förekom och ibland användes filmen för att 

som fakta beskriva den historiska tiden den representerade. I den andra kategorin 

användes film gärna i slutet av ett arbetsområde för att ytterligare fördjupa temat. 

Detta ansågs vara ett enkelt sätt att förklara litteraturen till vilken den ”hörde”. Ej 

heller här bearbetades eller analyserades filmen i någon större utsträckning. I den 

tredje och sista kategorin jämfördes visserligen filmen med en skriven text men den 

tryckta litteraturen framhölls ändå av läraren som ”den rätta”. En slutsats som drogs 

var att filmen ofta degraderades till ett underhållningsmedium, och således gavs en 

låg status, hos lärare som arbetade mycket med klassisk skönlitteratur, vilket var 

likställt med hög status (Olin-Scheller, 2006). 

                                                 
10

 Visserligen behandlar undersökningen svenskämnet men eftersom de observerade filmvisningarna 

behandlar litteraturhistorien och filmerna är historiska filmer passar den väl in i detta kapitel. 

11
 I det vidgade textbegreppet ingår allt som kan ”läsas” inklusive t.ex. bilder och filmer (Ett vidgat 

textbegrepp, skolverket). 
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Vad och varför? 

I avhandlingen Historieintresse och historieundervisning (2010) har Johan Hansson 

lyft fram bland annat vad historielärare finner viktigt att eleverna lär sig genom 

historieundervisningen. Förståelse för sin samtid och framtid samt allmänbildning 

ansågs vara viktigt liksom att eleverna genom historien skapade en identitet och lärde 

sig värderingar. Slutligen ansågs en översiktsbild av världshistorien vara viktigt att 

lära sig. Dessa svar hängde i sin tur ihop med två olika synsätt på 

historieundervisningen där ett var elevcentrerat och ett ämnescentrerat. I det 

elevorienterade perspektivet framhävdes vikten vid att eleverna lärde sig 

faktakunskaper och fick en allmänbildning för att kunna fungera i ett socialt samspel 

vilket i sin tur skulle leda till en ökad självkänsla, vidare skulle historien visa 

eleverna deras rötter och lära dem rätt och fel. I det andra perspektivet var eleven 

fortfarande viktig men undervisningen syftade snarare till att lära ut källkritik, ge 

olika perspektiv på olika skeenden i historien samt att ge en förståelse för sin samtid 

(Hansson, 2010). 

Varför-frågan har i tidigare forskning utforskats väl och flertalet fördelar med att 

sammankoppla film och historia räknas upp. Hobbs (2006) listar fem stycken. Han 

skriver att film i historieundervisningen kan: 

1. Motivera elevernas intresse för historia. 

2. Stärka elevernas inlärning. 

3. Illustrera idéer, koncept och principer. 

4. Stimulera till diskussion. 

5. Utveckla textanalysfärdigheter och kritiskt tänkande. 

Den första fördelen med filmen, enligt Hobbs, är motivationsargumentet som delas 

av många forskare (se t.ex. Weinstein, 2001 och Marcus & Levine, 2007). Film kan 

även motivera de elever som vanligtvis läser historia för att de måste och den kan 

fungera som ett komplement till läsövningar (Weinstein, 2001). Andra forskare 

framhåller att filmen bör ses som en god introduktion till historia och att, enligt 

Poyntz (2007), den historiska förståelsen genom filmen kommer från närhetskänslan 

till historia som filmen kan ge. 

Ett likartat argument är det intresseväckande. Detta sammanstrålar med punkterna 

två, tre och fyra i Hobbs ovanstående fördelslista. Carina Renander skriver i sin 

avhandling Förförande fiktion eller historieförmedling
12

: 

I sin skildring levandegör och dramatiserar författaren det växelspel och de 

konflikter som utspelar sig mellan individen och samhället i den givna tidens 

historiska kontext. Tack vare detta rymmer gestaltningen en potential att väcka 

läsarens nyfikenhet att veta mer […] om den skildrade tidens historiska situation 

[…]. (2007, s. 173) 

Genom att skapa inlevelse och låta läsaren/tittaren uppleva den historiska tiden 

skapas ett intresse som kan få eleven att vilja fördjupa sig i ämnet med mer 

                                                 
12

 Denna avhandling behandlar förvisso den historiska romanserien om Arn av Jan Guillou och således 

inte film (även om Arn-böckerna nu har filmatiserats). Trots detta har jag valt att presentera 

avhandlingen då Pelle Snickars och Cecilia Trenter kallar historisk spelfilm för en slags motsvarighet 

till den historiska romanen (Snickars & Trenter, 2004). 
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traditionellt forskningsbaserad text. Detta leder i sin tur till att historiemedvetandet 

kan aktiveras, utvecklas och fördjupas (Renander, 2007). Med andra ord stärks 

elevernas inlärning, historien levandegörs eller illustreras samt att det leder till 

diskussioner eller att ett intresse att lära sig mer stimuleras.  

Ytterligare ett argument som är frekvent förekommande i forskningslitteraturen är 

empatiargumentet. I ovan nämnda avhandling är just en av hypoteserna att ”[…] 

genrens grepp involverar elevernas empati och inlevelse”
13

 (Renander, 2007, s.13). 

Genom den tidigare nämnda närheten som filmen skapar uppstår även en närhet till 

de till exempel historiska karaktärer och folkgrupper som porträtteras i filmen. På 

detta sätt kan en empati för andra, både i dåtid och i nutid, skapas (Stoddard, 2007, 

Marcus & Levine, 2007).  

När Marcus och Stoddard 2007 genomförde en undersökning
14

 på hur, vad och 

varför lärare undervisade med hjälp av film framkom det att 35 % av lärarna använda 

filmen för att levandegöra en epok eller utveckla elevernas empati. 35 % använde 

filmen för att tillföra innehåll till ämnet och 22 % använde den som en 

intresseväckare. Vad som också var intressant var att hela 92% av de tillfrågade 

lärarna sade sig använda film minst en gång i veckan i undervisningen (Marcus & 

Stoddard, 2007).  

Ett sista argument som kan ställas till de positiva egenskaperna hos filmmediet i 

undervisningen är att det utvecklar en så kallad media literacy
15

, eller en 

läskunnighet av texter där filmen ses som en text. Renee Hobbs (2006) kallar detta 

för textanalysfärdigheter. Att kunna läsa, eller kritiskt granska om man så vill, dessa 

historiska texter är enligt Marcus & Levine (2007) en mycket viktig egenskap för 

läraren att förmedla till eleverna. Detta då de inte bara möter historisk film i 

klassrummet utan även utanför där läraren inte kan berätta för eleven hur den ska 

förstå eller tänka om filmen. Magnus Hermansson Adler liknar denna läskunnighet 

vid att lära sig att klippa en gräsmatta. Denna kunskap kan sedan användas till att 

klippa andra typer av gräsmattor (Hermansson Adler, 2004). Poyntz (2007) går till 

och med så långt som att säga att media literacy är viktigt för att kunna verka i ett 

demokratiskt samhälle: 

[…] because the blockbuster film is not going away and it is these forms of 

representation that educators must learn to use productively if history education 

is to provide young people with the tools necessary to operate in a democratic 

society”. (s. 58) 

Ovanstående text kan sammanfattas i fyra argument. Dessa utgör kärnan för vad 

tidigare forskning visar att lärare framhåller som det viktigaste som den historiska 

filmen kan bidra med i historieundervisningen. Argumenten är som följer: historisk 

film skapar motivation, den är intresseväckande, den utvecklar empatin och bidrar 

till en vidgad media literacy. 

                                                 
13

 Återigen är den nämnda genren historiska romaner men resonemanget är minst lika tillämpbart på 

historisk film. 

14
 Undersökningen bestod i online-enkät där 85 lärare från Connecticut och Wisconsin besvarade 

frågor om hur, vad och varför de använde film i undervisningen. 

15
 Synonymer i litteraturen inkluderar critical visual literacy (Weinstein, 2001) och historical film 

literacy (Marcus & Levine, 2007). Ett närbesläktat svenskt uttryck torde vara den fjärde 

basfärdigheten myntat av pedagogen Stig Roland Rask.  
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4 METOD 

Nedan presenteras den valda undersökningsmetoden och dess för- och nackdelar. 

Därefter beskrivs hur urvalet har gjorts, hur undersökningen har genomförts hur 

insamlad data har bearbetats och analyserats och slutligen vilka etiska överväganden 

som har gjorts. 

4.1 Undersökningsmetod 

För föreliggande syfte är en kvalitativ intervjumetod bäst lämpad eftersom jag 

försöker finna mönster i lärarnas uppfattningar och tankeverksamhet kring det 

undersökta fenomenet (Trost, 2010). Jag har valt djupintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Jag har också valt att göra dessa intervjuer 

öppna/ostrukturerade då detta låter lärarna styra intervjun till temaområden som de 

anser viktiga (Ryen, 2004). Detta är väsentligt då undersökningen delvis syftar till att 

ta reda på hur lärare resonerar kring vad, hur och varför film i undervisningen är 

viktigt/inte viktigt. Jag skulle givetvis ha kunnat göra en kvantitativ 

enkätundersökning och på så sätt nått en större generaliserbarhet men å andra sidan 

skulle analysen och tolkningen av svaren troligtvis bli mer deskriptiv än tolkande. 

I undersökningen arbetar jag induktivt utan att först ställa upp några hypoteser. 

Empirin får istället leda till sådana. Det finns visserligen i tidigare forskning 

uppställda hypoteser och förutbestämda kategorier
16

 som skulle ha kunnat användas 

men att i förhand ställa upp hypoteser riskerar att styra intervjuerna till tidigare 

forsknings slutsatser. Istället intas en förutsättningslös ingång till intervjuerna och 

kategorier bildas i efterhand. 

En vanlig invändning mot den kvalitativa metoden är just dess bristande 

generaliserbarhet (Ryen, 2004, Lantz, 2007). I denna undersökning ingår fem 

intervjuer och att skapa någon slags översiktsbild över svenska historielärares 

didaktiska syn på film i historieundervisningen är så klart omöjligt. Dock kan de 

intervjuade lärarnas svar, tillsammans med tidigare forskning, ge en bild av tendenser 

om attityder, till föreliggande frågeställning, inom historielärarkollegiet. En annan 

ofta förekommande kritik mot just den kvalitativa intervjun är att objektivitet i 

princip är omöjlig att uppnå (a.a.). Detta är dock ett överkomligt problem då 

objektivitet i detta fall inte ens är eftersträvansvärt. Eftersom syftet är att tolka 

uppfattningar kommer en liknande studie i framtiden troligtvis inte att komma fram 

till samma resultat. Styrkan i dessa öppna intervjuer är att jag kan styra dem i den 

riktning som bäst passar mitt syfte och lärarnas svar och ett visst mått av subjektivitet 

är då väsentligt. Subjektiviteten är också en viktig del av hermeneutiken (Patel & 

Davidson, 2003) vilken har använts som en forskningsteoretisk ansats. 

En digital bandspelare används för att spela in intervjuerna och kunna lyssna på dem 

flera gånger. Eftersom intervjuerna är öppna kan det bli svårt att anteckna allt som 

sägs och viktiga detaljer riskerar att gå förlorade, istället kan jag vid bandinspelning 

koncentrera mig på frågorna och att föra samtalet i den riktning jag vill (Trost, 2010). 

Risken med att spela in samtalen är att själva bandspelaren kan hämma 

intervjusubjektet (Kylén, 2004) varför tillåtelse att banda samtalet alltid frågas om 

                                                 
16

 Se till exempel Carina Renanders hypoteser om historiska romaner i Förförande fiktion eller 

historieförmedling (2007) eller kategorierna som presenteras i bakgrunden. 
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före intervjun. Ytterligare ett problem med bandspelaren är att gester och mimik går 

förlorade (Trost, 2010). För att kommentera händelser runtomkring intervjun, och om 

samtalens helhet förs minnesanteckningar direkt efter varje intervju. 

Jag använder mig av en intervjuguide
17

 som består av tre temaområden där de 

didaktiska frågorna återkommer. Det första området behandlar frågan om vilken typ 

av film som intervjusubjektet använder i sin undervisning. Här eftersöks olika genrer 

som spelfilm och dokumentärfilm. Därefter är temaområdet hur film används, är 

läraren närvarande, diskuteras filmen innan, efter eller mitt under? Sist behandlas 

frågan varför
18

. Detta inkluderar lärarnas tankar kring pedagogiska implikationer 

kring film i undervisningen samt deras pedagogiska ställningstagande vad gäller film 

och historia. 

Intervjun genomförs med hjälp av den så kallade trattmodellen så som Kylén 

presenterar den i Att få svar: intervju, enkät, observation (2004). Modellen består av 

sex moment vilka benämns öppning, fri berättelse, precisering, kontroll, information 

samt avslutning. Intervjun börjar med att syftet med den presenteras och att 

intervjuguiden läggs fram. Därefter får intervjuobjektet prata fritt om det första 

temaområdet (se ovan) utifrån öppna frågor. Därefter övergår intervjun till mer 

preciserade frågor där exempel och beskrivningar eftersöks. Efter detta reds 

frågetecken ut. Samtliga temaområden gås igenom på detta sätt varefter en 

snabbsammanfattning av svaren och en avslutning genomförs. 

4.2 Urval 

Mitt urval består av fem gymnasielärare i historia
19

, från fyra olika skolor i Kalmar. 

Det enda kriteriet för att få delta i undersökningen är att läraren undervisar eller har 

undervisat i historia och att han/hon använder/har använt film i undervisningen
20

. För 

att sprida resultaten inom Kalmar har tre kommunala skolor och en friskola valts ut. 

Något anspråk på representativitet kan inte göras. Ingen vikt har lagts vid de olika 

skolornas pedagogiska profil, ej heller vid lärarnas bakgrund, erfarenhet, ålder eller 

kön. Det är således inget strategiskt utan snarare slumpmässigt urval som har gjorts. 

Då det innebar problem att få tag i lärare som ville ställa upp på intervju har urvalet 

blivit ett nödvändighetsurval. De enda lärare som svarade på e-post och 

telefonsamtal är också de som har medverkat i studien. Risken med detta är att 

urvalet blir likriktat men då det inte ligger i uppsatsens syfte att jämföra till exempel 

gamla lärare med unga eller män med kvinnor kan denna risk nedtonas. 

                                                 
17

 Se bilaga 1 

18
 Denna fråga ska man enligt bland andra Kylén (2004) och Trost (2010) undvika då den kan 

upplevas som anklagande eller negativ men eftersom en av de didaktiska frågorna är just varför, måste 

den här ställas. 

19
 Detta inkluderar kurserna Historia A, B samt Kultur- och idéhistoria. 

20
 Det kan tyckas att jag genom att gallra ut de lärare som inte använder film i undervisningen går 

miste om värdefulla aspekter. Men uppsatsen syftar till att ta reda på hur de lärare som faktiskt 

använder film i undervisningen förhåller sig till de didaktiska frågorna. 
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4.3 Undersökningens genomförande 

Lärarna valdes ut genom att de fyra skolornas hemsidor besöktes. Under fliken 

kontakta oss finns på samtliga skolors hemsidor en presentation av vilka lärare som 

arbetar där samt vilka ämnen de har utbildning för. Ifrån dessa listor valde jag ut 

mellan en och fyra lärare/skola som har behörighet att undervisa i historia varav en 

slumpvis utvald från varje skola sedan fick e-post med en förfrågan om att delta i 

undersökningen. De övriga fick stå som reserver. E-post med påminnelser skickades 

ut efter en vecka. Efter ytterligare några dagar ringde jag till lärarnas kontor och fick 

på så sätt tag i fyra intervjupersoner. En femte uppsökte jag personligen på skolan. 

Intervjuerna genomfördes mellan 2010-12-01 och 2010-12-07 och spelades in med 

den digitala bandspelaren. De genomfördes i lokaler som lärarna själva valde och tog 

i genomsnitt ca: 25 minuter. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter genomförandet. Där bandet 

var otydligt hoppade jag över transkriberingen för att undvika felaktiga tolkningar, 

detta markerades i transkriberingen med ett [?] och utnyttjades vid endast tre 

tillfällen. Transkriberingarna meningskoncentrerades sedan till svarens centrala tema 

för att underlätta jämförelser dem emellan. Därefter använde jag mig av den metod 

för analys som Kvale (2009) kallar ad-hocmetod där jag förutsättningslöst letade 

efter kategorier och teman i svaren. Dessa kategorier jämfördes sedan med sådana 

som framkommit i tidigare forskning för att bygga upp diskussionen. 

Ett problem att betänka när man översätter inspelat tal till skriven text är att texten 

kan få helt olika innebörder beroende på till exempel var kursivering och 

kommatecken används (Kvale, 2009). I största möjliga mån har jag försökt undvika 

att göra sådana markeringar där jag inte har varit helt säker på vad den intervjuade 

menade med till exempel sin betoning av ett visst ord. Minnesanteckningarna kan 

utgöra en viktig grund för sådana tolkningar.  

Jag har valt att inte normalisera transkriberingen till skriftspråk för att undvika att 

förvanska intervjusubjektens svar i större utsträckning än nödvändigt. Där alltför 

mycket obegripligt talspråk används har jag hoppat över detta med hjälp av tecknet 

[…] om det inte har varit absolut nödvändigt för syftet att presentera svaret i sin 

helhet. 

4.5 Etiska överväganden 

Kvale (2009) framhäver fyra aspekter att betänka när en kvalitativ forskningsintervju 

ska genomföras. Först bör informerat samtycke råda. Syftet med undersökningen ska 

vara klar och tydlig och frivillighet för intervjusubjekten är viktigt. Dock kommer det 

fullständiga syftet att presenteras först efter intervjun eftersom jag använder mig av 

den ovan beskrivna trattmodellen. Om syftet presenteras innan intervjun kan detta 

hämma den intervjuade (a.a.). Konfidentialitet och konsekvenser av publicering bör 

också övervägas. Eftersom endast en lärare/skola intervjuas måste både namn på 

intervjusubjektetoch skolan utelämnas. Visserligen är denna intervjus natur inte av en 

karaktär som skulle kunna skada lärarna men potentiella intervjusvar kan möjligtvis 

ställa dem i dålig dager hos rektorn eller skolledning varför konfidentialitet är viktigt. 
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Där lärare har uttryckt arbetsmetoder som är rena lagbrott
21

 har dessa inte 

presenterats i undersökningens resultat. Det sista att ta ställning till är forskarens roll 

och hans relation till intervjuobjekten. Tanken var att inte intervjua handledare från 

tidigare verksamhetsförlagda utbildningar då min relation till dem eventuellt skulle 

kunna påverka intervjusvaren i olika riktningar. Men då urvalet var ett 

nödvändighetsurval fick denna regel åsidosättas. Jag bedömde risken för negativa 

implikationer med detta som minimala. 

                                                 
21

 Med detta menar jag att visa filmer vars rättigheter inte är friköpta av varken AV-media eller läraren 

personligen vilket är ett brott mot upphovsrättslagen. 
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5 RESULTAT 

Här presenteras intervjuerna var och en för sig i den ordning som de genomfördes. 

Samtliga namn på lärarna är pseudonymer och följer bokstaveringsalfabetet. Dock 

har skillnad gjorts mellan kön. Namnen är Adam, Bertil, Cecilia, Daniella och Erik. 

Inom varje intervju presenteras resultaten under kategorierna vad, hur och varför. 

Samtliga påståenden bygger på lärarnas svar och alltså varken på tidigare forskning 

eller mina åsikter. När det rör sig om direkta citat har detta förtydligats med 

citattecken och en referens till den aktuella intervjun. 

5.1 Adam: Det mänskliga perspektivet i stora skeenden 

Nedanstående text bygger på intervjusvaren från Intervju 1. Läraren har undervisat i 

historia A och B. 

Vad 

Adam uppger att han visar både Hollywoodfilm och europeisk film i undervisningen. 

Det rör sig i hans fall uteslutande om spelfilm och inte om dokumentärer. Adam 

menar att populärkulturell historia är viktig att lyfta in i historieundervisningen och 

att film då är ett utmärkt sätt att göra det på. Skillnaden mellan att visa 

Hollywoodfilm och europeisk film är elevernas reaktioner. De upplever, enligt 

läraren, att det inte händer lika mycket i de senare som i de förra då de är vana vid 

Hollywoods sätt att berätta en historia på. När det kommer till ämnesstoff upplever 

Adam att det som ligger närmre vår tid fungerar bättre att undervisa med hjälp av 

film men att det samtidigt finns en risk med detta då teman som visas i dessa filmer 

fortfarande kan vara politiskt laddade. Han ger som exempel efterkrigstiden där de 

två filmerna Goodbye Lenin och Charlie Wilsons War har visats. Utöver detta 

nämner han även att Sofia Coppolas Marie Antoinette lämpar sig bra som spelfilm i 

historieundervisningen (se nedan). De två förstnämnda filmerna ingick i ett 

ämnesövergripande projekt som handlade om kalla kriget 

Hur 

Att planera sitt filmtittande är viktigt enligt Adam. Han försöker att alltid skapa 

situationer där filmen kan ses under en sammanhängande tid. Att hacka upp filmen 

under flera olika lektioner anses inte vara optimalt. Detta kan leda till att man måste 

göra schemabyten men är i slutändan, menar Adam, värt det för att slippa risken att 

eleverna glömmer bort delar av vad de sett. Han menar också att det är viktigt att 

läraren i förväg har sett filmen och förberett vad han vill ta upp så att eventuella 

felaktigheter kan synliggöras och diskussioner kan lyftas. Diskussioner vidtar alltid 

efter det att filmen har setts klart. Under själva visningen är läraren dock passiv och 

det är först efteråt som han blir aktiv, filmen spelas från början till slut och paus och 

rewind används inte. 

Vidare framhåller Adam att det är av yttersta vikt att det alltid finns ett syfte med att 

se filmen. Ibland kan syftet vara dolt och ibland kan det vara öppet för eleverna. 

Oavsett hur så ligger vikten vid att det faktiskt finns ett syfte vilket också styr valet 

av film. Film får enligt läraren aldrig användas som belöning även om han uppger att 

många andra lärare arbetar så. Detta, fortsätter han, signalerar till eleverna att skolan 

är tråkig men att film är roligt vilket underminerar värdet för hela undervisningen. 

Film får heller aldrig användas som fakta. Därför visar Adam film mot slutet av ett 
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arbetsområde då eleverna redan har faktan i grunden och förståelse för kontexten. 

Först efter att fakta och förståelse har funnits kan dramatiseringar visas. Dessa 

tidigare kunskaper kan användas som ett slags synopsis som hjälper eleverna att 

förstå en film även om den är svår att hänga med i. 

På gymnasiet använder man sig ofta, hävdar Adam, av grovt förenklade texter med 

schablonartade stereotyper. Trots detta ställs ofta mycket höga krav på att texter som 

visas ska vara korrekta. Dessa krav, menar han vidare, är för höga. Det gör inget om 

filmen inte stämmer till 100 % då syftet inte är att visa fakta. Slutligen säger Adam 

att film i hans fall inte är ett nödvändigt inslag i undervisningen utan att det fungerar 

som ett komplement som kan användas om det finns relevanta filmer och tid. 

Varför 

Adam erkänner att det finns många problem och risker med spelfilmer. Han tar som 

exempel upp att det är pengar som styr och att filmer framför allt annat ska fungera 

publiklockande med dyra skådespelare, dyra scener och många statister. För att göra 

detta, hävdar han, läggs ofta kärleksteman till handlingen och konflikter förstärks. 

Till detta hör att man ofta utmålar en skurk eller en skurkstat, att filmerna är svartvita 

i sitt förhållningssätt till till exempel ont/gott och att moderna ”FN-perspektiv” 

(Intervju 1) läggs på tider, händelser och personer i historisk tid. Att anlägga 

moderna perspektiv på historiska händelser innebär en viss risk att verkligheten 

förvanskas menar Adam. För att undvika allt för stora felaktigheter måste läraren 

hjälpa eleverna att skapa en medvetenhet om att filmskaparen leker med en historisk 

miljö.  

Som ovan nämnts menade Adam att det var i stoffet efterkrigstiden och framåt som 

filmen fungerade bäst för hans undervisning. Detta har i sin tur att göra med att 

filmer som utspelar sig i en ännu tidigare miljö ofta riskerar att stereotypisera 

karaktärer. Dock, fortsätter han, är det lättare att se problemen med Hollywoods bild 

av 1100-talets England än i de filmer som ligger närmre vår tid.  

Adam vill gärna ta upp de positiva egenskaperna med att visa film i 

historieundervisningen. Visst kan man ta upp de historiska felaktigheterna till 

diskussion, fyller han sedan i, men de spelar inte så stor roll för syftet. En god 

skådespelare kan förmedla känslor på ett mycket bra sätt och när eleven upplever en 

händelse visuellt är den lättare att ta till sig än när läraren berättar om den. Just som 

komplement till lärarens berättelse är också ett viktigt användningsområde som 

Adam vill lyfta fram för film. Filmerna kan också hjälpa eleverna att förstå kontexten 

som människan lever i vilket är det enda sättet att förstå handlingar som för oss kan 

tyckas vara svårtolkade. Att lära sig detta framhävs som ett sätt att klara svårare 

frågor på proven. På det hela stora är vinsterna med att visa film i historien större än 

förlusterna. 

När det kommer till syftet med att visa film framhäver Adam tre olika syften. Det 

första är att filmen kan fungera som en ingång till ett historieintresse. Han ger själv 

exemplet att han började upptäcka andra världskrigetfilmer på mellanstadiet vilket 

väckte hans intresse för historia. De historiska filmerna ledde till historieintresset 

som alltså ledde till en historielärarutbildning. Det andra syftet som framhävs är att 

historia på film kan användas för att utveckla ett källkritiskt tänkande. Adam menar 

att det, när man visar film, är viktigt att ge eleverna en förståelse för vad 

filmindustrin handlar om och att allt som visas upp inte alltid är sant. Att ge eleverna 
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dessa verktyg är kritiskt då de även efter skolan kommer att komma i kontakt med 

historiska filmer. För att då inte okritiskt ta till sig allt som sanning måste de ha övat 

detta i skolan. Det tredje och sista syftet med historisk film i undervisningen är det 

som också framhävs mest av Adam. Han menar att filmen på ett mycket bra sätt 

speglar människan i kontexten. Genom att se människor och hur de beter sig i den 

historiska filmen kan man förstå att människan och hennes behov inte förändras, det 

är bara kontexten som gör det, något han vill framhäva med hela 

historieundervisningen. Som exempel nämner han filmen Marie Antoinette som han 

menar speglar att hovlivet i 1700-talets Frankrike inte alltid var så politiskt och att 

livet som Marie levde ofta kan vara eftertraktat av ungdomar idag. Med andra ord 

hade Marie Antoinette för just över 200 år sedan ett liknande driv som unga kvinnor 

kan ha idag och när man uppfattar det ser man människan i det stora eller som han 

uttrycker det: ”det mänskliga perspektivet i stora skeenden” (Intervju 1).  

5.2 Bertil: Den historiska händelsen så som den gestaltade sig 

Nedanstående text bygger på intervjusvaren från Intervju 2. Läraren undervisar i 

Historia A. 

Vad 

Bertil blandar både spelfilm och dokumentärer i sin undervisning. När det gäller 

spelfilmer så är det nästan uteslutande Hollywoodfilmer som visas och ämnesstoffet 

är ofta krig, med fokus på världskrigen, och moderna konflikter som i filmen Hotel 

Rwanda. Just Hollywoodfilmer är lämpliga i dessa fall då de ofta är storslagna och 

ger aha-upplevelser. Bertil ger exemplet Saving Private Ryan där han brukar visa de 

första tio minuterna av landstigningsscenen. Ibland kan filmerna också behandla 

politik. När han visar dokumentärer ligger fokuset på samhällsutveckling men även 

där ibland på krig. Som exempel på dokumentärer om samhällsutveckling håller han 

upp ett DVD-fodral från AV-media om den industriella revolutionen. Andra exempel 

är Hermans historia om Sveriges 1700-tal. Bertil menar att urvalet av filmer styrs av 

dels det som eleverna efterfrågar och dels tillgängligheten. Han fortsätter att 

rättigheterna att visa film är begränsade liksom AV-medias utbud. Annars hade han 

gärna visat till exempel Band of brothers.  

Hur 

Bertil visar sällan hela filmer utan oftare handlar det om att visa små delar. Att visa 

en film på två timmar upplever han kan vara lite segt för eleverna. Detsamma gäller 

med dokumentärerna, 20 minuter med Herman Lindqvist brukar vara nog. När han 

ändå visar hela spelfilmer så delas dessa ofta upp i två delar. Han menar att detta 

fungerar bra då han ibland har historielektioner på onsdag eftermiddag och torsdag 

förmiddag och att eleverna då håller filmen färskt i minnet. Bertil framhäver också 

vikten av att läraren är väl förberedd och har sett filmen i förväg så att han eller hon 

kan ställa sig frågan vad som ska förmedlas genom filmen. Gång på gång 

understryker han att man inte får visa film bara för att man kan och att den aldrig får 

stå okommenterad varför diskussioner alltid vidtar efter visningen. Dessa 

diskussioner har också syftet att kontrollera så att eleverna åtminstone har en 

liknande uppfattning om vad de sett. Likaså får de ofta ut ett frågeformulär innan de 

ska se till exempel en dokumentär så att de hela tiden är vakna och aktiva. Bertil 

anser sig vara ganska aktiv under filmvisningen. När eleverna inte förstår spolar han 
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tillbaka för att klargöra. Dessutom pausar han då segment i filmen kan väcka anstöt 

för att lyfta upp detta till diskussion.  

Bertil använder sig av film både före, under och mot slutet av ett arbetsområde 

beroende på syftet. Om han vill att eleverna ska få en aha-upplevelse och samtidigt 

kontrollera vad de egentligen kan om området så visas filmen före arbetsområdet. 

När han arbetar kronologiskt efter en tidslinje stoppas filmen in där det är lämpligt, 

beroende på filmens tillgänglighet. Han ger exemplet svenskt 1700-tal. När de börjar 

närma sig den gustavianska tiden visar han Hermans historia mitt i arbetsområdet. 

Om Bertil vill klargöra något han berättat om är det i hans mening lämpligt att göra 

det mot slutet av ett område. Han ger exemplet industrialismen där en del av en 

dokumentär kan förtydliga hur en ångmaskin fungerar. Bertil tillägger att han aldrig 

använder film som den huvudsakliga eller enda arbetsmetoden under ett 

arbetsområde. Däremot kan det vara en källa som anses likvärdig med andra som ett 

sätt att komplettera olika källor med varandra.  

Bertil ger ett exempel på hur han använder spelfilm som en viktig del av 

undervisningen. Han har ett projekt som han kallar för ”filmprojekt i 

undervisningen” (Intervju 2). Eleverna får här plocka filmer från AV-medias 

filmkatalog med kravet att de ska ha historisk anknytning. De ser filmerna på egen 

hand och får sedan göra en presentation där de behandlar stoffet i filmen gentemot 

verkligheten med fokus på till exempel kostym, skeenden och dramatisering. 

Dessutom ska de med hjälp av en kort filmsnutt presentera, och representera, 

varför/varför inte filmen skulle kunna användas i undervisning. Efter presentationen 

hålls en kortare frågestund där eleverna får diskutera filmerna.  

Varför 

Hollywoodfilm är gjord för att tjäna pengar, inte för att upplysa allmänheten menar 

Bertil. Han fortsätter att Hollywoodfilm ofta innehåller historiska felaktigheter men 

anser inte att detta gör någonting så länge läraren gör eleverna medvetna om dessa. 

Dessutom, tillägger han, är Hollywoodfilmer idag trovärdiga och speciellt i 

jämförelse med de historiska filmer som producerades under 60–80-talen där 

spektakulära scener, hävdar han, gick före historisk korrekthet. En risk som finns 

med att visa film är att man gör det för att göra undervisningen lätt för sig vilket, 

medger han, i och för sig är en svaghet hos läraren och undervisningen och inte hos 

filmen i sig. Ett annat problem som läraren kan stöta på är vad gäller urvalet av film. 

Vilken bild som är den sanna eller den rätta är ofta svårt menar Bertil och till detta är 

han styrd av vilka filmer som AV-media har tillgängliggjort.  

När det gäller syftet med att visa film framhåller han två olika perspektiv vilka är 

beroende av den givna uppgiftens karaktär. När en källkritikuppgift ska genomföras 

är det självklart källkritiken som står i fokus och att eleverna lär sig att ifrågasätta det 

de ser. Han fortsätter med att tala om att eleverna även utanför skolvärlden kommer 

att se historiska filmer som ”bygger på en verklig händelse” (Intervju 2) men att de 

då i skolan ska ha lärt sig att inte svälja allt okritiskt. Det han mest betonar som syfte 

är dock visualiseringen som filmen är. När lärarens kompetens som berättare inte 

räcker till för att ge en tydlig bild av ett skeende så kan filmen fungera som ett 

förtydligande eller en visualisering som kompletterar berättelsen och fungerar som 

en hjälp till minnet. När man ser film som till exempel utspelar sig under andra 

världskriget kan man ”känna på det lite grann” (Intervju 2) hur det var att vara med. 

Dessutom kan de ofta mycket spektakulära Hollywoodkrigsfilmerna ge en bild av 



18 

 

massförstörelse, omfattning och för att ”symbolisera den enskilda individens känsla” 

(a.a.). Det viktigaste att eleverna får ut av att titta på film, enligt Bertil, är en bild av 

”den historiska händelsen så som den gestaltade sig” (a.a.) alltså att nästan vara på 

plats och se skeendet.  

5.3 Cecilia: Som hostmedicin som smakar lite gott 

Nedanstående text bygger på intervjusvaren från Intervju 3. Läraren undervisar i 

Kultur- och idéhistoria. 

Vad 

Cecilia använder sig av både spelfilm, dokumentärer och dessutom nämner hon 

Youtube.com. Vad gäller dokumentärerna ges ett exempel om fin de siècle vilken 

byggde på intervjuer med personer som hade upplevt den beskrivna perioden. När 

det gäller spelfilmer är det uteslutande stora Hollywoodproduktioner som visas vilket 

Cecilia refererar till som ”sandalfilmer och turbanfilmer” (Intervju 3). Hon menar 

vidare att film är utmärkt att använda vid undervisning i kultur- och idéhistoria och 

att ingen epok lämpar sig bättre eller sämre än någon annan. Hon framhäver däremot 

gärna renässansen som ett område där det finns mycket film att visa, dock, fortsätter 

hon, har inte alla epoker gjorts till film ännu. De filmer hon nämner som exempel 

inkluderar Gladiator, Troja, Elisabeth och Marie Antoinette för att bara nämna 

några. 

Hur 

När Cecilia visar spelfilm gör hon det gärna på en visning där filmen spelar från 

början till slut utan avbrott. Eftersom filmerna tar mycket tid i anspråk när de visas 

brukar hon försöka lägga filmvisningar efter skoltid eller på resursdagar vid vilka 

eleverna får ta med godis och läsk. Dessutom visas filmen om eleverna har jobbat 

hårt och ”det rullar på” (Intervju 3). Själv anser hon sig vara passiv under 

visningarna 

Cecilia brukar inte lägga någon större vikt vid analyser och diskussioner även om 

hon innan filmen börjar brukar instruera eleverna om vad de speciellt ska lägga 

märke till. Ibland diskuterar hon filmens uppbyggnad samt att filmen är vår bild av 

den behandlade epoken, det är till exempel hur vi vill att romarriket ska se ut som 

visas i Gladiator. Sammanhängande med detta är att det i Cecilias undervisning ofta 

diskuteras att film inte är på riktigt. Film kan vara ett inslag i hennes undervisning 

både före, under och mot slutet av ett arbetsområde, menar hon, men säger också att 

hon ofta har pratat om faktan innan så att eleverna har ett sammanhang när de börjar 

titta på filmen. 

Film ska vara lättsamt, säger Cecilia, och menar då inte att den visas utan 

pedagogiskt syfte. Däremot försöker hon avdramatisera filmernas allvarlighet genom 

att till exempel skämta om Brad Pitts lår. 

Varför 

Cecilia ser egentligen inga nackdelar med filmen förutom att det tar mycket tid i 

anspråk. Hon erkänner visserligen bristerna i Hollywoodfilmens trovärdighet men 

säger samtidigt att hon tror att eleverna är medvetna om detta. Däremot framhäver 

hon hur filmen kan sätta igång fantasin, hur modern film ofta bygger på bra research 
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och har en trovärdig scenografi. Visst, erkänner hon, har skådespelarna lite för vita 

tänder och rena kläder men detta spelar ingen större roll för helheten. Dessutom är 

filmen elevernas medium och genom att tala deras språk når undervisningen fram på 

ett bättre sätt. Filmerna har också den fördelen att de låter åskådaren ta del av den 

fiktiva verkligheten eller, som Cecilia uttrycker det, man är i Gladiator ”med nere i 

skiten” (Intervju 3). 

Cecilia använder film på ett lättsamt sätt enligt henne själv. Dock är det viktigt att 

eleverna får ut någonting av det. Hon ser på filmen som ett sätt att lära eleverna 

något tråkigt
22

 med ett roligt medium. Hon jämför det med hostmedicin som smakar 

gott, det glider ner enklare. Hon tillägger också att ”det behöver inte göra ont för att 

det är nyttigt” (Intervju 3). Slutligen säger Cecilia att film är tre saker nämligen 

fascination, inspiration och identifikation. Fascinationen är aha-upplevelsen, eleverna 

ska få och ”ett intryck av hur det såg ut” (Intervju 3), inspirationen är ingången till att 

gräva djupare i historia och kultur- och idéhistoria och identifikationen är att kunna 

gå in i filmen. Som ett exempel på det sistnämnda nämner hon Marie Antoinette som 

brukar jämföra med nutida Paris Hilton vilket för in klassen på en diskussion om 

shopaholics
23

. 

5.4 Daniella: Förmedla ett blivande intryck 

Nedanstående text bygger på intervjusvaren från Intervju 4. Läraren undervisar i 

Historia A, B samt Kultur- och idéhistoria. 

Vad 

Daniella undervisar med både spelfilm och dokumentärer från AV-media, dessutom 

nämner hon Youtube.com som en källa till rörliga bilder. Som exempel på 

dokumentärer nämner hon en om Alexander den store samt en annan om de 

etruskiska kungarna, den förromerska perioden och romarriket. När hon ger exempel 

på spelfilm varierar ämnesstoffet från antiken till 1800-talet. Även uppdelningen 

mellan Hollywood och europeisk film verkar vara jämn. Hennes klasser ser till 

exempel Troja för att studera den Mykenska kulturen, filmerna om Arn
24

 för 

medeltiden, 1492, Shakespeare in Love och Elisabeth för renässansen, Marie 

Antoinette för 1700-talet, Amistad för 1800-talet, Der untergang för Andra 

världskriget samt Das Leben der Anderen om Östberlin.  

Hur 

När Daniella visar film visas alltid hela filmen. Detta är möjligt eftersom hennes 

klasser blockläser ämnen där lektionerna är 2,5 timmar långa. Hon förbereder alltid 

eleverna genom att berätta om filmen och dela ut frågor då detta ska egga elevernas 

tankar och få dem att fokusera på rätt saker. Denna förhandsinformation ser Daniella 

som viktig då det hjälper eleverna att förstå det de ser. Ibland visas filmen före ett 

arbetsområde som en grund att stå på och därifrån gå vidare med annat 

                                                 
22

 Här menar läraren så klart inte att hon tycker att skolan är tråkig men ur ett elevperspektiv går det 

inte att neka till att så kan vara fallet. 

23
 En person med sjukligt behov av att ”shoppa”. 

24
 Med detta uttryck menas de båda filmerna Tempelriddaren och Riket vid vägens slut. 
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arbetsmaterial. Som exempel nämner hon här hur filmen Troja visades innan de 

började diskutera verklighetens Troja och den mykenska kulturen men även hur Arn 

-filmerna blev introduktionen till medeltidsområdet. Ibland visar hon film i mitten av 

ett arbetsområde och ibland visas den efter arbetet ”för nöjes skull” (Intervju 4). 

Främst används film när lärarens roll är framträdande i undervisningen då fokus 

ligger på föreläsningar. När arbetet är elevcentrerat och eleverna arbetar självständigt 

används inte film i samma utsträckning. Det är, enligt Daniella, nödvändigt att 

variera sina undervisningsmetoder. Även om eleverna uppskattar film skulle de snart 

tröttna på det, fortsätter hon.  

Urvalet av film görs med hjälp av Illustrerad vetenskaps världshistoria som har en 

serie om historiska filmer och dess autenticitet. Dessa genomgångar ger läraren hjälp 

att kunna diskutera filmernas trovärdighet med eleverna, något som Daniella brukar 

göra. 

Daniella ger några exempel på hur hon har arbetat med film. Som tidigare nämnts 

blev Arn-filmerna en ingång till medeltiden. Genom dessa kunde eleverna i 

diskussion med läraren finna kategorier som kyrkans makt, de svenska ätternas 

kamp, tempelriddare och korståg. Dessa teman fick eleverna sedan arbeta med två 

och två för att sedan ta reda på hur mycket sanning som ligger i filmens 

representation av det studerade temat. I historia B har Daniella ett arbetsområde som 

hon kallar ”film i historien, historien i film” (Intervju 4) där hon undervisar i 

filmhistoria men också om hur genren historisk film ser ut. I detta fall får filmen stå i 

fokus, annars behandlas den som ett komplement till, till exempel, läroboken. I 

samma kurs används också det utbildningsmaterial som Utbildningsradion (UR) har 

sammanställt där filmen står i fokus. Till filmen finns en arbetsinstruktion och ett 

uppgiftshäfte som används för att behandla den. 

Varför 

När Daniella ställs inför frågan vilka negativa sidor det finns med film kommer hon 

in på att filmregissören alltid har något han vill förmedla vilket, som tidigare nämnts, 

tas upp i undervisningen. Hon talar också om autenticitetsgranskningarna som 

genomförs i Illustrerad vetenskaps världshistoria som ett sätt att välja bort mindre 

bra filmer eller åtminstone göras uppmärksam på de felaktigheter och brister som 

kan finnas i filmernas trovärdighet. Dessutom menar hon att filmer idag inte längre 

ger någon ”wow-effekt” (Intervju 4) hos eleverna utan är som vilken del av 

undervisningen som helst. Hon menar också att Hollywood förvisso använder sig av 

ett visst bildspråk som kanske inte alltid ligger helt i linje med verkligheten men 

hävdar också att eleverna i årskurs tre är så pass mogna så att de kan se igenom detta.  

När det kommer till de positiva egenskaperna menar hon att filmen är ett elevernas 

medium. Eftersom de lever i en värld av bilder är det också genom det visuella de är 

vana vid att ta till sig kunskap. Hon fortsätter med att tala om hur minnet gynnas av 

det visuella och menar att man inte kan förstå något helt tydligt förrän man ser det. 

En av filmens största fördelar är just det visuella och att den kan ”förmedla ett 

blivande intryck” (Intervju 4) eller helt enkelt något eleverna kommer ihåg. Det 

viktigaste som eleverna ska ta med sig från att ha sett en historisk film är, enligt 

Daniella, helhetsbilden av det historiska fenomenet. Filmerna ger denna helhetsbild 

genom att visa till exempel kostymer, dans och det sociala samspelet under den 

berörda historiska epoken. Exemplet hon ger i detta fall är filmen Elisabeth som hon 

visade ”för att visa lite grann vad en renässansmänniska var” (a.a.).  
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5.5 Erik: Det är nästan en kroppslig upplevelse 

Nedanstående text bygger på intervjusvaren från Intervju 5. Läraren undervisar i 

Historia A. 

Vad 

Erik visar mest AV-mediadokumentärer i sin undervisning. Han ger exempel som 

Hermans historia och Dick Harrisson. I den förstnämndas fall nämns dokumentärer 

om bland andra Heliga Birgitta och Gustav Vasa och i den senares fall nämns Birger 

Jarl. Ibland visar han också spelfilm som då nästintill uteslutande är stora 

Hollywoodproduktioner. Gladiator kommer upp på tal liksom Troja, Elisabeth och 

Saving Private Ryan men också Schindlers list och serien Black Adder med Rowan 

Atkinson där delar av säsongerna om medeltiden och den Elisabetanska eran har 

visats. Erik vill först inte framhäva någon period som mer lämplig att visa film som 

undervisning, han visar filmer från antiken fram till kalla kriget då James Bond har 

använts. Dock, fortsätter han, visar han ofta dokumentärfilm i området medeltiden då 

han själv anser att hans kunskaper brister där, det är bättre att låta experterna tala 

menar han.  

Hur 

Erik framhäver vikten av att eleverna har ett frågebatteri när de ser film. Denna 

förberedelse görs för att filmerna som visas ofta är sådana som eleverna själva 

kanske inte skulle välja och risken finns då att de blir passiva och att tittandet blir 

slentrianmässigt. Om de har något att koncentrera sig på håller de sig lättare aktiva. 

Efter filmvisningen upptas diskussioner då en film, enligt Eriks mening, aldrig får stå 

okommenterad även om han erkänner att den har gjort det ibland. Om filmen visas 

och sedan lämnas till handlingarna utan att lyfta upp diskussioner riskerar man att 

urvattna filmmediets unika möjligheter och egenskaper. Detta är även risken om 

filmen används som belöning efter ett arbetsområde varför Erik aldrig visar film som 

förströelse. Diskussioner kan också lyftas fram mitt i en film då Erik är aktiv och 

pausar för att kunna belysa en viss händelse, något han anser vara viktigt att göra. 

Erik lägger in filmvisningar både före ett område, eller precis i uppstarten av det. 

Han ger ett exempel där några scener ur Gladiator har fått introducera arbetsområdet 

antikens Rom. Här har fokus legat på att uppleva och känna på det de senare ska läsa 

om. Ibland visas filmen i mitten av arbetsområdet då det är lämpligt rent 

kronologiskt, när de läser om Birger Jarl visar han dokumentären om Birger Jarl. 

Vid flertalet tillfällen under intervjun framhäver Erik att han väldigt sällan visar hela 

spelfilmer utan att det snarare rör sig om citat, alltså korta snuttar. Tillgängligheten 

hos AV-media styr urvalet. Dessa korta snuttar på ca: 10 minuter visas högst var 

femte eller sjätte lektion och inte i varje moment. Han gör dock ingen skillnad på att 

visa film och till exempel att lyfta in en artikel från månadsmagasinet 

Populärhistoria. 

Varför 

Erik menar att filmer visserligen inte alltid är helt autentiska och att faktafel ofta 

förekommer. Han tar upp exemplet Gladiator där rustningarna är ca: 200 år 

felplacerade. Men detta är av underordnad källkritisk betydelse, menar han. När en 
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elev som läser om något som hände för 2000 år sedan spelar 200 år mindre roll. Om 

det finns för mycket faktafel visar han dock inte filmen.  

Erik säger att han egentligen bara ser vinster med att visa film. Till och med i filmer 

som Pirates of the Caribbean kan det finnas poänger med att visa kostymer och 

mynningsladdade kanoner men spelfilmer används aldrig, av Erik, som bärare av 

fakta. Filmer kan också med hjälp av just sådana detaljer åskådliggöra en epok och 

ge eleverna en kontext. På ett liknande sätt kan dokumentärerna som Erik använder 

levandegöra historiska personer genom experternas berättarteknik där lärarens 

berättelse inte räcker till. Erik ser också en stor fördel i filmer för elever som har 

problem med läsförståelse då filmen ”[…] tilltalar flera sinnen” (Intervju 5) och på så 

sätt hjälper dem att minnas det de har sett. 

Med dokumentärer är faktan viktigast att eleverna får med sig. Men det Erik vill 

belysa som viktigast att eleven får med sig av spelfilm, vilket samtidigt är filmens 

starkaste egenskap, är att den låter åskådaren komma in i händelsen på ett sätt som 

den bästa berättaren inte kan åstadkomma. När man ser och hör explosioner och 

kulor som viner kan filmen få dig att känna som om du vore på plats: ”det är nästan 

en kroppslig upplevelse” (Intervju 5). Speciellt påtagligt blir denna positiva egenskap 

med tanke på den begränsade tiden som lektionens ram innebär. Att visa 10 minuter 

från Saving Private Ryan kan säga mer än att läsa i en lärobok hela lektionen. Utöver 

detta menar Erik att det kan vara lämpligt att arbeta med rörliga bilder i skolan för att 

utveckla ett mediekritiskt tänkande i vilket fall även filmer med stora historiska 

felaktigheter kan användas. Dock kan detta behöva jämföras med mer trovärdiga 

källor som Dick Harrissons dokumentärer, fortsätter han. 

5.6 Jämförande kommentarer 

Nedan jämför jag lärarnas svar med varandra inom kategorierna vad, hur och varför. 

För ökad läsarvänlighet har jag valt att inte fylla texten med referenser till 

intervjuerna. När det i texten står att till exempel Adam har sagt något refererar detta 

till Adams intervju och så vidare. 

Vad 

Svaren från lärarna som ingår i studien visar att spelfilm är det vanligaste sättet att 

visa rörliga bilder på. Även om lärarna i samtliga fall utom ett även nämner att de 

visar dokumentärer är exemplen på titlar som de ger överhängande spelfilmer. I Eriks 

fall är det dock tvärtom då han anser sig nästan uteslutande visa dokumentärfilmer 

från AV-media. Det rakt motsatta förhållandet står Adam för som uteslutande visar 

spelfilm. I två av fallen nämns även Youtube.com som ett sätt att visa delar av filmer 

på.  

Förhållandet mellan Hollywood och europeisk film skiljer sig inte mycket mellan 

lärarna. I två av fallen nämns visserligen att europeisk film visas i klassrummet men 

ofta talar dessa lärare ändå mer om Hollywoodfilm. I resterande tre fall är det 

uteslutande Hollywood som ges som svar. Vissa av titlarna som nämns återkommer 

gång på gång i svaren. Marie Antoinette, Gladiator, Troja och Elisabeth verkar vara 

populära hos intervjupersonerna. Saving Private Ryan nämns även den ofta som en 

bra film att undervisa med men det råder i några fall oklart om lärarna faktiskt visar 

den eller om de bara tycker att filmen lämpar sig för undervisning. När det gäller 
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dokumentärer nämns Hermans historia, Dick Harrisson samt olika titlar från AV-

media. 

Det ämnesstoff som lärarna undervisar med film skiljer sig betydligt mer åt än genre 

och var filmen är gjord. Adam nämner att handlingar som utspelar sig nära vår 

samtid lämpar sig bättre vilket Bertil till viss del instämmer i då han menar att 

moderna konflikter och krig är vanliga handlingar i filmerna som han visar. Cecilia i 

sin tur menar att alla epoker i kulturhistoria fungerar på film men nämner samtidigt 

att renässansen är ett bra område att låta rörliga bilder fungera som avbrott i allt det 

ämnesstoff som finns till tidsperioden.   

Hur 

Uppfattningen om huruvida man ska visa en hel film eller inte skiljer sig i svaren. 

Adam, Cecilia och Daniella visar alltid hela filmen och alltid under ett 

sammanhängande pass. Bertil och Erik visar däremot sällan hela filmer utan snarare 

citat eller snuttar som ska belysa det de vill få fram. Bertil menar att långfilmer och 

alltför långa dokumentärer riskerar att bli sega för eleverna medan Erik citerar av 

upphovsrättsliga skäl.   

Förberedelse och planering framlyfts i två fall som mycket viktigt för att läraren ska 

veta vad han eller hon vill åstadkomma med filmvisningen och just syftet är något 

som samtliga lärare nämner på ett eller annat sätt. Att filmen aldrig får stå 

okommenterad nämns nästintill ordagrant av Erik och Bertil och även Adam och 

Daniella framhåller att de har diskussioner i anslutning till filmen, nästan uteslutande 

efteråt. Cecilia är den enda av de intervjuade lärarna som inte framhäver diskussioner 

och analyser som speciellt viktiga, dock diskuterar hennes klasser ibland hur 

Hollywoodfilmer i allmänhet stämmer överens med läroböckernas bild av historien. 

Syftet med diskussionerna skiljer sig dock åt från svar till svar. Medan Adam tar upp 

eventuella felaktigheter i filmen, ser Bertil till att eleverna har samma bild av vad de 

har sett. Erik vill i sin tur arbeta med filmen för att inte urvattna dess pedagogiska 

möjligheter. Gemensamt har lärarna att de vill få ut ett mervärde ur visningen vilket 

hör ihop med deras syfte.  

Före en film ska visas ger samtliga intervjuade lärare en introduktion som i de flesta 

fall består av ett frågebatteri vilket har det främsta syftet att eleverna ska hålla sig 

aktiva under filmvisningen. Just ordet ”aktiv” användas i fyra av de fem intervjuerna. 

Trots detta är det bara Erik och Bertil som ser sig själva som aktiva när de ser på film 

i klassrummet. De pausar, spolar tillbaka och diskuterar under tiden. När de pausar är 

det oftast för att förklara eller tydliggöra något som kan ha varit oklart. Adam, 

Cecilia och Daniella sätter sig däremot tillsammans med klassen och ser filmen från 

början till slut utan avbrott. 

Även när det gäller när de intervjuade lärarna använder film i förhållande till 

arbetsområdet skiljer sig svaren åt. Dock har de liknande syften. När filmen visas 

före ett arbetsområde används den som intresseväckande introduktion som sedan 

fungerar som en bas att stå på när klassen börjar läsa och diskutera fakta. När filmen 

visas i mitten av ett arbetsområde är det för att det är lämpligt rent kronologiskt 

vilket Bertil och Erik framhäver, det rör sig i dessa fall om dokumentärer. När filmen 

visas i slutet är det för att förtydliga eller förklara något. Endast Daniella visar ibland 

film efter ett område som underhållning. Adam och Cecilia framhåller att filmen inte 
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bör visas innan eleverna har fakta som en grund att stå på vilket hjälper dem att 

förstå filmen.  

Film får dock inte användas som belöning menar Adam och Erik. Detta kan både 

urvattna filmmediets möjligheter och signalera att skolan är tråkig men filmen är 

rolig. Cecilia och Daniella är av en annan uppfattning där den förra kan visa film på 

ett lättsamt sätt om det finns tid och eleverna arbetar duktigt medan den senare menar 

att filmen ibland kan visas efter ett arbetsområde just som underhållning.  

Slutligen är samtliga lärare överens om att film i undervisningen är ett gott 

komplement men att det i ytterst få fall står som egen källa. De tillfällen den gör det 

är det som en källkritisk övning, aldrig som fakta. 

Varför 

Vad gäller de negativa aspekterna av att visa film i klassrummet uppmärksammar 

samtliga lärare att Hollywood ofta dras med historiska felaktigheter. Några betonar 

det mer än andra. Detta har i sin tur att göra med, menar de, att Hollywoodfilmer 

skapas för att tjäna pengar, inte som utbildning. Cecilia nämner att tiden det tar att 

visa film är en nackdel, Adam att filmerna ofta är väldigt svart-vita i sin framtoning 

och att konflikter förstärks av tittarvänlighetsskäl och Daniella att bristerna i 

bildspråket innebär en förvrängd bild av verkligheten. Samtliga intervjuade lärare är 

också överens om att dessa historiska felaktigheter är av underordnad betydelse och 

ibland till och med att de inte spelar någon roll. Bertil menar att så länge man 

uppmärksammar eleverna på filmernas brister är det ingen fara. Både Bertil och 

Cecilia delar också åsikten om att Hollywoodfilmer idag är trovärdiga, bygger på bra 

research och visar upp en bra bild av verkligheten. Cecilia och Daniella hävdar i sin 

tur att elever idag är medvetna om bristerna och att de därför kan se igenom 

Hollywoods bildspråk. 

Lärarna är i sina svar mycket positiva till att använda film. Både Cecilia och Daniella 

kallar filmen för elevernas medium och menar då att det är ett inlärningssätt som 

tilltalar ungdomar. Daniella och Erik hävdar att minnet gynnas när flera sinnen 

arbetar tillsammans och att det visuella då är en förstärkning av inlärningen. Just det 

visuella som något positivt återkommer ofta i intervjusvaren hos samtliga lärare. 

Daniella går till och med så långt som att säga att man aldrig riktigt kan förstå något 

förrän man har sett det. I likartade argument framhävs hur filmen kan sätta igång 

fantasin, levandegöra, fungera som komplement till lärarens berättelse och förmedla 

känslor. Dessutom talar Adam och Erik om att filmen kan sätta in en historisk person 

i en större kontext. 
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6 DISKUSSION 

Resultaten har visat att det inte går att diskutera de didaktiska frågorna vad och hur 

utan att också komma in på varför-frågan. Denna sista fråga styr de övriga: om 

läraren vet varför han eller hon visar film i klassrummet, styr detta också på vilket 

sätt det görs och i förlängningen vilken film som visas. Om syftet till exempel är att 

öva källkritik kommer också diskussioner att förekomma efter visningen och då 

fungerar även en film som har vissa historiska felkatigheter. Av denna anledning 

fokuseras varför-frågan i diskussionen nedan. Först diskuteras de kategorier av 

varför som lärarna har gett i sina svar och hur detta påverkar vad- och hur-frågorna. 

Därefter diskuteras förhållandet mellan fakta-förståelse-fiktion som jag tycker mig 

kunna utläsa ur intervjusvaren och sist diskuteras varför resultaten skiljer sig från 

tidigare forskning på det sätt som de gör.  

6.1 Varför historia på film? 

Lärarnas svar kan ordnas in i tre kategorier. De flesta av lärarna nämner vid ett eller 

annat tillfälle samtliga tre kategorier som svar på varför de visar film i klassrummet 

men de väljer att betona olika kategorier. Nedan redogörs för hur film kan fungera 

som visualisering och kontextskapande, en ingång till ett historieintresse samt hur 

den kan utveckla media literacy.   

Visualisering, kontext och identifikation 

Det jag här kallar för visualisering har i tidigare forskning burit olika namn. Olin-

Scheller (2006) kallar det för film som illustration och Hobbs (2006) talar om 

filmens förmåga att illustrera idéer och koncept. I denna studie har jag valt att kalla 

det för visualisering då det är det ord som lärarna själva använder. 

Film som visualisering är kanske det vanligaste sättet för de intervjuade lärarna att 

tala om filmens unika egenskaper. Bertil, Daniella och Erik nämner det även som 

viktiga syften med att de visar film i undervisningssituationer (Intervju 2, 4, samt 5). 

Detta är föga överraskande då även tidigare forskning har framhävt hur filmen 

fungerar som en visualisering som levandegör. Snickars & Trenter (2004) menar till 

och med att filmen på ett nästan magiskt sätt kan visa oss den historiska händelsen 

som om vi var där. När vi får se och höra kulorna vina i Saving Private Ryan eller 

nästan känner doften från svetten i arenan i Gladiator uppslukas vi för en stund av 

historien och går in i den. Erik nämner just landstigningsscenen från den förstnämnda 

filmen som ”en nästan kroppslig upplevelse” (Intervju 5) och Cecilia har varit ”med 

nere i skiten” (Intervju 3) i gladiatorarenan i den sistnämnda filmen. Även Bertil 

menar att filmen låter dig ”känna på det lite grann” (Intervju 2) och syftar då på 

nämnda landstigningsscen. Gemensamt för denna visuella kategori är att det 

uteslutande är Hollywoodproduktioner som omnämns i intervjuerna. Dessa är 

påkostade och tillräckligt spektakulära för att skapa en aha-upplevelse hos eleverna 

(Intervju 2) vilka, enligt Seixas studie (2007), ser på film som ett fönster mot dåtiden. 

Jag skulle vilja säga, med tanke på ovanstående, att historia är ett fönster i sig och att 

filmen är det verktyg som låter eleverna klättra in genom fönstret.  

Adam, Bertil, Daniella och Erik framhäver också hur filmen kan vara ett 

komplement till lärarens berättelse. Det spelar ingen roll hur bra du är som berättare, 

du kan ändå inte mäta dig med en film som låter dig klättra in genom fönstret. 

Eftersom både synen och hörseln arbetar tillsammans får också minnet en hjälp 
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menar dessa lärare (Intervju 1, 2, 3 samt 5). Det är kanske då inte så konstigt att flera 

forskare på området har kallat de stora Hollywoodregissörerna för vår tids mest 

betydelsefulla historieförmedlare (Se till exempel: Wineburg 2001, Marcus 2007 och 

Zander 2006). Det går heller inte att förneka att elever, eller vuxna för den delen, är 

vana vid att ta till sig historia genom Hollywoods sätt att berätta, de lever i en mycket 

visuell bildvärld och således är filmen elevernas medium (Intervju 3 och 4). Flertalet 

studier, både svenska och amerikanska, visar att elever favoriserar biofilm som ett 

sätt att möta historia (Hansson, 2010) och att deras uppfattning om historia vanligen 

kommer från just filmens värld (Marcus, 2007).  

En annan viktig visuell egenskap som filmen bär är dess förmåga att skapa kontext. 

När vi läser om till exempel politiska beslut i en lärobok kan de för oss tyckas vara 

konstiga och irrationella då man svårligen kan se hela den historiska kontexten. 

Många lärare talar om att helhetsbilden blir så mycket tydligare när eleverna ser en 

film: kostym, sättet att föra sig, inredning och så vidare bidrar tillsammans till att 

skapa ett sammanhang. Det handlar alltså om att förmedla en känsla av den 

historiska epoken i sin helhet och genom att se alla dessa beståndsdelar vilket, enligt 

Daniella, bli till ett inryck som håller sig kvar hos eleverna. Hon menar också att det 

bara är genom att se något som vi kan förstå det (Intervju 4). När det gäller att 

förmedla en övergripande känsla för epoken till eleverna spelar det enligt samtliga 

lärare mindre roll med 100 % historisk korrekthet vilket förvisso är förståeligt men 

samtidigt överraskande just eftersom de talar om detaljerna som bygger upp 

helheten. Om detaljerna inte stämmer borde väl helheten bli felaktig och eleverna 

lära sig fel saker? Problemet, som nämnts i bakgrunden, ligger även i historia som 

vetenskap och inte enbart hos filmen som medium. Istället för att hoppas på en exakt 

spegling av det som skett, vilket historikern gärna skulle vilja eftersträva, skapar 

filmmakaren en bild av hur det kunde ha gått till (Zander, 2006) eller ”proximate 

realities” som Rosenstone uttrycker det (2006, s.160).  

Adam är den lärare som hårdast trycker på hur kontexten måste ses för att förståelse 

ska kunna uppnås. En grundtanke med hans historieundervisning är just att visa att 

människan aldrig förändras utan enbart sammanhanget vilket han menar blir tydligt i 

filmer som Marie Antoinette där drottningen har ett driv som tilltalar unga flickor 

även idag (Intervju 1). Även Cecilia gör denna koppling och ger också Paris Hilton 

som exempel (Intervju 3). Genom att visa dessa kopplingar hoppas lärarna att 

eleverna finner en identitet i historien för vilket de menar att filmerna är ypperliga 

som verktyg. Erfarna historielärare ger uttryck för detta i Hanssons studie 

Historieintresse och historieundervisning (2010) där en av de viktigaste poängerna 

med historia överhuvudtaget ansågs vara dess identitetsskapande förmåga. När man 

ser människan i den historiska kontexten kan man också sätta sig in i dess liv enklare 

vilket filmen kan hjälpa till med. Även om lärarna inte rent ut säger det i intervjuerna 

är det empatiargumentet som framkommer när de talar om identitetskapande och 

sammanhang. Bertil, till exempel, menar att ”den enskilda individens känsla” 

(Intervju 2) blir påtaglig i stora Hollywoodproduktioner vilket egentligen bara är en 

omskrivning för att man känner empati med de historiska karaktärerna. Men som vi 

vet finns ju risken att empatin egentligen tillhör skådespelaren och inte verklighetens 

personer (Stoddard, 2007). 

Detta varför-argument kan sammanfattas med att lärarna gärna framhäver hur elever 

lever i en bildvärld varför filmer hjälper dem att ta in kunskap på det sätt de är vana. 

Filmen ger också en övergripande bild och skapar en kontext i vilken ungdomar kan 
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hitta sin identitet och plats i historien. Detta hör ihop med det genetiska perspektivet 

som innebär att vi enbart kan förstå vår nutid genom att förstå vår historia (Zander, 

2004 och Eliasson, 2004). I detta synsätt ses filmen som en sekundärkälla eller 

rekonstruktion som visar en bild av hur det historiska skeendet kunde ha gått till.  

Ingång till ett historieintresse 

Historisk film har ofta omtalats i termer som intresseväckande och ingång till 

historiemedvetande. Att Wineburg (2001) väljer att kalla sin artikel för Movies as the 

gateway to history visar på att även forskare ser filmen som ett sätt att väcka intresse. 

Likaså är intresseargumentet en av Hobbs (2006) fem fördelar med film i 

undervisningen
25

. Som vi redan har sett skapas stora delar av den allmänna 

uppfattningen om historiska händelser av Hollywoodregissörer. Som exempel kan 

nämnas Stoddard’s undersökning där det framkom att amerikanska high-

schoolelevers uppfattning om förintelsen kom från filmen Schindlers list (2007). Om 

detta sedan ledde till att eleverna satte sig djupare in i förintelsens historia förtäljer 

dock inte undersökningen. De intervjuade lärarna i föreliggande studie nämner att de 

ibland använder film för att väcka ett intresse inför ett arbetsområde. De visar filmen 

i början av området och diskuterar sedan detta. Därefter går de vidare till mer 

traditionella läroböcker (Intervju 2, 4 samt 5). Genom att börja med att visa film ges 

en slags helhetsbild som kan stimulera viljan att läsa vidare.  

Detta gäller dock inom skolvärden, oavsett om eleverna blir intresserade eller inte av 

att se på film måste de ändå läsa vidare. Men kan historieintresset utanför skolan 

också gynnas av att visa film i undervisningen? Adam och Cecilia menar det. Adam 

säger att hans eget historieintresse aktiverades av andra världskrigetfilmer han såg 

under mellanstadiet (Intervju 1) och Cecilia talar om film som inspiration vilket bör 

tolkas som ett intresseväckande argument. Detta argument är också en av Renanders 

utgångspunkter, fast då i historiska romaner, då hon säger att ”gestaltningen 

[rymmer] en potential att väcka läsarens nyfikenhet att veta mer […] om den 

skildrade tidens historiska situation” (Renander, 2007, s. 173). Eftersom filmen 

också är elevernas medium (Intervju 3 och 4) är den ett sätt de är vana vid att ta in 

kunskap på vilket alltså borde stimulera deras nyfikenhet. Film är ju också ett sätt att 

få ut historiska skildringar till dem som annars aldrig skulle läsa historia (Weinstein, 

2001). 

Detta argument är inte lika framträdande som visualiseringsargumentet. Dock hör de 

till viss del ihop. Om det inte hade varit för filmens unika egenskaper att gestalta en 

händelse som om den skedde framför våra ögon, hade detta medium varit föga mer 

intresseväckande än andra sätt att skildra historia på. Likaså kommer intresset, tror 

jag, från identifikationsargumentet
26

. Möjligtvis intresserar man sig mer för 

historiska karaktärer om man kan identifiera sig med dem och där har fiktionen en 

klar fördel mot facklitterär text. 

                                                 
25

 Se sid. 8. 

26
 Detta ingår förvisso i denna text i visualiseringsargumentet men för att förtydliga att det är just 

identifikationsdelen av argumentet har jag valt att här ge det ett eget namn. 
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Media Literacy 

Kritiken mot Hollywoodfilm, både i tidigare forskning och i denna studie, består ofta 

av att lyfta fram de eventuella historiska felaktigheter som de innehåller. Av 

intervjuerna framgår också att lärarna anser att dessa felaktigheter är av underordnad 

betydelse då syftet inte är att visa fakta.  

Ofta kommer lärarna, på ett eller annat sätt, in på att dessa felaktigheter istället kan 

utnyttjas som styrkor då övningar i källkritik ska genomföras. De talar om att 

källkritiken inte bara är viktig inom skolans lokaler utan även utanför. Adam och 

Bertil (Intervju 1 och 2) lyfter fram att eleverna kommer att möta dessa filmer även 

utanför klassrummet och således är en textanalysfärdighet som sträcker sig utanför 

klassrummets fyra väggar av stor vikt att eleverna får med sig. Precis samma tanke 

framför Marcus & Levine (2007) som menar att eleverna utanför skolan inte har en 

lärare som kan säga till dem hur de ska kritiskt granska en film, då är det viktigt att 

de har verktygen för att själva klara av det. Denna färdighet ingår också i Hobbs 

lista
27

 över fördelar med film i undervisningen (2006) och är något som Marcus & 

Levine menar är en av de viktigaste egenskaperna att lära sig (2007). Adam talar om 

det i termer av verktyg som eleverna ska få med sig på samma sätt som Hermansson 

Adler ger sin gräsklipparmetafor där kunskapen att klippa en gräsmatta kan användas 

för att klippa andra gräsmattor (2004). Bertil ger det konkreta exemplet att filmer 

ofta går ut under parollen bygger på en verklig händelse. Han menar att eleverna då 

ska dra öronen åt sig och fundera på vad en verklig händelse egentligen är och vad 

bygger på egentligen innebär. Det gäller helt enkelt att de inte okritiskt sväljer detta 

(Intervju 2). 

Kritiken mot historiska felaktigheter i Hollywoodfilmer är förvisso ofta grundad på 

bra research och på sin plats men på detta sätt får filmen en oförtjänt dålig 

trovärdighet. Som forskning visar rankas historisk film som mindre trovärdig än 

läroböcker (Marcus, 2007). Likaså framkommer det i Olin-Schellers avhandling att 

film, under hennes observationer, aldrig användes som ett fristående medium utan 

som ett komplement till kurslitteratur som ansågs vara den rätta bilden (2006). På 

samma sätt är det egentligen bara Erik som säger sig sätta samma värde till film som 

till en artikel, de andra intervjuade lärarna använder filmen som ett komplement. 

Bertil talar om att en av svårigheterna är att plocka ut en film som visar den rätta 

eller den sanna bilden (Intervju 2) och Daniella låter eleverna i ett projekt jämföra 

hur filmen med hur det gick till i verkligheten
28

 (Intervju 4). Vad gäller media 

literacy kan detta innebära ett problem. När enbart medium som film utsätts för 

granskning och sedan jämförs med mer ”trovärdiga” källor som textböcker missar 

man att även dessa böcker innebär ett urval, en förvanskning och ofta en vinkling. Vi 

förvanskar alltid historia även när vi försöker bevara den (Rosenstone, 2006). 

Stoddard (2007) säger att oreflekterat tittande på film leder till en skev bild av 

verkligheten vilket han i och för sig har helt rätt i. Men jag skulle också vilja tillägga 

att oreflekterat läsande av alla sorters texter, oavsett om det är film eller 

kurslitteratur, kan leda till en skev bild av verkligheten.  
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 Hon talar i intervjun om hur mycket sanning som ligger i filmens skildring, sanningen kommer 

alltså från andra källor som trovärdiga böcker. 



29 

 

Cecilia nämner hur hon med eleverna ibland diskuterar att den version som visas på 

filmduken är vår version av historien, så som vi vill ha den (Intervju 3). Detta visar 

på ett mer mångfasetterat synsätt på historia. Just att det finns olika perspektiv och 

inte en historisk sanning är något som både vissa forskare och några lärare i studien 

vill lyfta fram. Cecilia har redan nämnts och Metzger (2007) menar att läraren måste 

vara medveten om vilket perspektiv som förmedlas i filmen. 

Ovanstående text ska inte ses som en kritik mot lärarna i studien eller tidigare 

forskning. Möjligtvis beror svaren på att intervjuerna handlar om just film och inte 

historia som ämne. Därför kan vissa lärare ha utelämnat svar som annars skulle ha 

framstått som mer nyanserade eller kritiska mot andra former av källor. Det är ändå 

intressant hur filmen alltid jämförs med mer trovärdiga källor, oavsett hur högt eller 

lågt man rankar till exempel läroböcker rankas de ändå alltid högre än film. Både 

Bertil och Cecilia menar också att Hollywoodproduktioner idag bygger på mycket 

research och såldes presenterar en ganska trovärdig historia (Intervju 2 och 3). 

Givetvis ligger det också en hel del i kritiken mot just Hollywoodfilm och hur de gör 

konflikter svartvita eller lägger till en kärlekshistoria (Intervju 1). 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna gärna framhäver filmen som ett sätt att öva 

källkritik och att på så sätt utveckla en media literacy, eller textanalysfärdighet. 

Eleverna ska inta ett kritiskt perspektiv till historiska filmer även utanför 

klassrummet. 

6.2 En entydigt positiv bild? 

Det kan här vara lämpligt att diskutera denna studies resultat. De intervjuade lärarna 

har givit svar som framstår som mycket pålästa och bilden av deras didaktiska 

medvetenhet är på det hela mycket positiv. Detta skiljer sig i ganska väsentliga delar 

från tidigare amerikansk forskning vilket är anmärkningsvärt. I Renee Hobbs 

undersökning från 2006 visade endast 12 % av de tillfrågade lärarna tydliga 

utbildningsmål med sin filmvisning i klassrummet (Hobbs, 2006) medan samtliga 

lärare i föreliggande undersökning visade prov på goda insikter i vad, hur och varför 

de visar film. Förutom att några lärare ansåg sig vara passiva under filmvisningen 

och att film i två fall ibland användes som belöning skiner Hobbs så kallade non-

optimal uses
29

 med sin frånvaro i de intervjuade lärarnas svar (a.a.) 

Vad beror denna skillnad på? Att svenska lärare skulle vara bättre pedagoger än 

amerikanska kan vi direkt avvisa då även svenska undersökningar
30

 kommit fram till 

likartade resultat som hos Hobbs. Det kan också givetvis vara så att jag endast har 

lyckats intervjua lärare som är mycket duktiga filmpedagoger eller att närheten till 

lärarutbildningen innebär att Kalmars pedagoger matas med de senaste idéerna från 

forskningen. Men anledningen kan också ligga i undersökningens metod. I tidigare 

forskning har enkäter och elevintervjuer varit överrepresenterade som metod medan 

jag använder mig av kvalitativa lärarintervjuer. När en lärare intervjuas av en snart 

nyutexaminerad lärarstudent finns det en möjlighet att de vill framstå som goda 

pedagoger inför mig i vilket fall det inte spelar någon roll att intervjuerna är 

konfidentiella. Om så är det faktiska fallet ligger givetvis inte i denna undersöknings 
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 Se till exempel Christina Olin-Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother. 
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syfte och går kanske inte ens att bevisa, men det är en möjlighet som måste betänkas. 

För resultatdiskussionen får jag förutsätta att lärarna har talat sanning om deras 

didaktiska tankar kring att visa film i undervisningen. 

6.3 Förhållandet mellan fakta, förståelse och fiktion 

Denna avslutande diskussion bör ses som rent hypotetisk och som funderingar kring 

vidare forskning. Under undersökningens gång tycker jag mig ha kunnat urskilja ett 

mönster i lärarnas svar som sammankopplar alla de tre didaktiska frågorna. 

Skillnaden i svar går tillbaka på tre begrepp och förhållandet mellan dem nämligen 

fakta, förståelse och fiktion. Det har också utkristalliserat sig två olika sätt att 

förhålla sig till dessa tre begrepp vilket jag har sammanfattat i två enkla modeller. 

Den första blir som följer: 

 

 

I denna första modell används fakta som en bas att stå på. När eleverna har läst i 

läroböcker och lyssnat på lärarens föreläsningar infinner sig förhoppningsvis någon 

slags förståelse för fenomenet som studeras. När man har denna förståelse kan man 

introduceras för fiktionen som då kan ge en ännu djupare förståelse. Av denna 

anledning gå pilarna mellan förståelse och fiktion åt båda hållen. Det grundläggande 

och viktigaste med denna modell är att faktan alltid står först och att det alltid måste 

finnas en vetenskaplig grund att stå på. Den kanske starkaste företrädaren för denna 

kategori är Adam. Han nämner uttryckligen under intervjun (Intervju 1) att det är 

först då faktan och förståelsen för kontexten finns som dramatiseringar kan visas. 

Detta menar han är viktigt för att eleverna ska förstå det som händer i filmen. Till 

denna kategori kan man även till viss del räkna Cecilia. Hon säger förvisso att hon 

ibland visar filmen i början av ett område men menar också att eleverna alltid har 

fakta i grund och botten att stå på (Intervju 3). Vidare framhäver båda också filmens 

förklarande egenskap, Adam menar att man förstår bättre när man ser personerna 

man har läst om sitta där framför ögonen och Cecilia menar som bekant att man i till 

exempel Gladiator är med ”nere i skiten” (a.a.). 

Den andra modellen är i förhållande till den första omvänd och ser ut på följande 

sätt: 

 

 

Nu är det istället fiktionen som får stå först och faktan sist. Att använda film på detta 

sätt är att låta fiktionen vara grunden man står på för att sedan arbeta sig in i området 

med mer traditionell litteratur. I denna modell visas filmen i början eller till och med 

före ett arbetsområde för att skapa en aha-upplevelse som skänker en slags förståelse, 

eller ”blivande intryck” (Intervju 4) som Daniella kallar det. Detta leder till att 

eleverna kan fördjupa sig i olika områden och teman som representeras i filmen 

vilket i sin tur leder till större förståelse. Bertil och Erik visar gärna korta snuttar i 

uppstarten av ett arbetsområde för att skapa ett intresse och visa en helhetsbild av det 

område de snart ska studera, något även Daniella gärna talar om. 

FÖRSTÅELSE FAKTA FIKTION 

FÖRSTÅELSE FAKTA FIKTION 
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Mellan dessa två modeller finns inga knivskarpa gränsen. Några lärare menar sig visa 

film både före och efter ett arbetsområde och skulle således passa in i båda. 

Uppdelningen som här har gjorts
31

 är alltså inte vattentät men det finns ändå 

tendenser som går att skönja. Huruvida dessa modeller kan användas representativt 

går inte att säga. Fem intervjupersoner är inte tillräckligt för att dra generella 

slutsatser men de två kategorierna skulle kunna stå som bas för vidare forskning. 

6.4 Avslutande tankar 

I uppsatsens inledande citat, tillika filmmediets gryning, spådde D.W. Griffith filmen 

som pedagogiskt hjälpmedel en lysande framtid. Hans tro, eller kanske förhoppning 

filmskapare som han var, var att barn i skolan vid 1920-talets mitt aldrig skulle 

behöva läsa historia igen utan se den utspela sig framför deras ögon. Man kan 

knappast säga att han fick rätt till 100 %, speciellt inte vad gäller tidsaspekten, men 

en viss förutseende förmåga får han sägas ha haft. Idag fungerar filmer, med fokus på 

Hollywood, som historieförmedlare och Oliver Stone, Ridley Scott och Steven 

Spielberg är världens kanske mest kända historielärare. Både vuxna och barns 

uppfattning om till exempel romarriket och gladiatorer kommer säkerligen från just 

Ridley Scotts bild av det hela. Film har hittat sin givna plats i historieundervisningen 

och vem vet, om tio år har kanske alla historielärare en Gladiator i klassrummet. 
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 Adam och Cecilia i modell ett och Bertil, Daniella och Erik i modell två. 
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