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Inledning 

Ämnesval och ämnesmotivering 

Det första som bör poängteras angående denna studie är att när jag talar om spelfilm i första 

hand syftar på historisk spelfilm – film med ett historiskt motiv. Även om fler genrer än denna 

utspelar sig i en ”dåtida” miljö och således förmedlar en rekonstruktion av en påstådd dåtid, är 

det först och främst historisk spelfilm som förväntas vara representerad i den undersökning 

som här följer. Dörren bör dock stå öppen för annan film, som kommer att behöva behandlas. 

 

Ämnesvalet grundar sig i huvudsak på tre personliga intressen. Det första av de tre är den för 

lärarprogrammet relevanta, praktiska ämnesutövningen. Under min tid inom den svenska 

lärarutbildningen har ett tydligt underskott av ämnesmetodik gått att ana och undervisning av 

direkt, praktiskt ämnestillämpning. Den didaktiska delen av ämnesundervisningen har i mångt 

om mycket, på ett akademiskt plan, fokuserat på ämnesmotivering och ämneskaraktär, vilka 

båda har kommit på bekostnad av metodiken, som i stor utsträckning blivit begränsad till den 

lärarpraktik som ingår i utbildningen. Då jag har efterlyst en större procentsats praktisk 

ämnesutövning inom den yrkesförberedande utbildning lärarprogrammet faktiskt är, bör det 

anses vara av intresse att i ett examensarbete som detta gå till de verksamma historielärarna 

för att söka ökad kunskap om deras praktiska arbete i klassrummet, om än en begränsad del av 

det. Den ämnespraktiska belysningen av detta arbetes ämne är därmed också en del av 

ämnesmotiveringen, då denna upprättar kontakt mellan utbildning och den faktiska 

skolverksamheten. 

 

Den andra anledningen till ämnesvalet är min egen erfarenhet av tillämpning av spelfilm i 

historieundervisningen. Både under min egen tid som elev på högstadiet och under min tid 

som lärarpraktikant, har jag kommit att uppfatta spelfilm som en form av ”belöning”, som i 

mån av tid ges eleverna efter ett avklarat ämnesområde eller avklarad termin. Tillämpning av 

film inom historieämnet blir enligt min uppfattning, använt på detta vis, ett löfte till eleverna 

som syftar till ökad motivation, snarare än ett direkt, pedagogiskt redskap. Gällande saken, 

vill jag påstå, är att spelfilm har en mycket större potential som pedagogiskt medel, om den 

tillåts spela en mer central roll i klassrummet. 
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Den tredje och sista anledningen till mitt ämnesval är mitt allmänna filmintresse. Utan att vilja 

kalla mig för filmkännare har jag alltid haft en stark relation till rörlig bild som en källa till 

både kunskap och underhållning. Rörlig bild, med tillhörande ljud, är en kraftfull medieform 

som påverkar oss mer än vad vi tror
1
 och detta faktum innebär i förlängningen att det är ett 

potentiellt redskap vid utlärning och informationsförmedling. Denna studie syftar delvis till 

att studera hur detta kan manifestera sig i klassrummet. 

 

Mitt filmintresse och filmmediets kraft har i allra högsta grad påverkat mig som pedagog. 

Bruket av våra sinnen är förutsättningen för vår perception och lärande och vårt lärande ökar 

bland annat i förhållande till antalet sinnen som används.
2
 Film blir således, teoretiskt sett, ett 

mäktigt vapen i striden mot glömskans gissel. Det råder heller inget tvivel om att rörlig bild 

utgör en betydande del av vår vardag.
3
 Filmen har en hundraårig tradition och har utvecklat en 

effektiv form av berättande som utöver ett starkt inflytande över publiken. Filmkulturens 

utbredning har gjort att film som underhållning konsumeras i stor utsträckning i de flesta 

delarna av världen och har gjort så i många årtionden. Spelfilm når ut till människor – inte 

minst ungdomar – och tycks göra intryck med sin skickligt utformade dramaturgi och sina 

lika skickligt komponerade visuella effekter. Film som underhållning är en väletablerad 

verksamhet och finns representerat både i våra hem och i vårt övriga vardagsliv.
4
 Vi är i 

dagsläget flitiga i vår konsumtion av rörlig bild i hemmet, via hyrfilm, TV-sändningar och 

Internet. Det är därför inte heller märkligt, att spelfilm i dagsläget är en av de tydligast 

framträdande inslagen som bidrar till att forma vårt historiemedvetande.
5
 

 

Studien ämnar även säga några ord om den historiska spelfilmens karaktär. Film med 

historiskt motiv har mött kritik från vetenskapligt håll – vilket kanske bör tolkas som ett 

erkännande av film som historieförmedlare – och detta på grund av vissa aspekter på dess 

form och utförande, som långt ifrån alltid håller sig till vetenskapliga metoder, så som 

källkritik och saklig faktapresentation. Rädslan för att filmmediet skall föra med sig fler 

illäror än läror och förse allmänheten med felaktiga historiska fakta har varit en av källorna 

                                                 
1
 Bordwell & Thompson, s. 2 

2
 Bolstad, s. 67-68 

3
 Zander & Karlsson, s. 131 

4
 Bordwell & Thompson, s. 2-3 

5
 Chopra-Gant, s. 1-3 
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till kritiken mot att låta filmproducenter, främst inom Hollywood, bli en allt för stark aktör i 

fråga om historieförmedling.
6
  

 

Syfte 

Det förefaller vara både gynnsamt och lämpligt att i någon utsträckning använda sig av 

spelfilm i undervisningen, då spelfilmernas berättelser i stor utsträckning är en del av 

elevernas historiemedvetande och då all undervisning i vår svenska skola skall utgå från 

eleven.
7
 Lämpligheten skall diskuteras i denna studie. För att göra detta kommer jag att gå 

direkt till ett antal lärare för svar, genom en enkätundersökning, för vilken kommer att 

redogöras för i metodbeskrivningen. 

 

Det grundläggande syftet med detta arbete är att genom en enkätundersökning få en insyn i 

det praktiska arbetet med spelfilm i historieämnet. Studien ämnar inte göra detta genom någon 

bredare undersökning i fråga om tillfrågade lärare, utan genom att låta ett mindre antal 

redogöra mer detaljerat för den utsträckning de använder spelfilm och de metoder de använder 

sig av för detta. Svaren blir en exemplifiering av praktisk tillämpning av spelfilm i skolan och 

utövarnas egen syn på saken – negativa och positiva effekter av utövandet – kan knytas till 

rådande historiedidaktisk forskning och debatt. Debatten, om filmens plats i 

historiedisciplinen, kommer att vara återkommande genom detta arbete, då dess resonemang i 

hög grad även gäller för historieämnet i skolan. 

 

Studien ämnar dock inte enbart försöka påvisa praktisk tillämpning av spelfilm i skolan 

genom att undersöka lärarnas åsikter, utan även genom en analys av en spelfilm, ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Utifrån de enkätsvar jag får i min undersökning hoppas jag kunna 

urskönja en eller ett antal återkommande filmer. Bland dessa ämnar jag välja ut en för analys. 

I analysen av denna film vill jag formulera och argumentera för potentiella infallsvinklar i 

pedagogiskt arbete med filmen i fråga, med pedagogisk forskning och existerande 

                                                 
6
 Zander & Karlsson, s. 136 

7
Skolverket,http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e00

73006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750

062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f007400720

0790063006b00730061006b002f005200650063006f00720064003f006b003d0031003000360039/target/Record

%3Fk%3D1069, 2011-05-23, s. 4-5 

http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f005200650063006f00720064003f006b003d0031003000360039/target/Record%3Fk%3D1069
http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f005200650063006f00720064003f006b003d0031003000360039/target/Record%3Fk%3D1069
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http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f005200650063006f00720064003f006b003d0031003000360039/target/Record%3Fk%3D1069
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styrdokument som främsta grund. Detta blir en andra infallsvinkel på spelfilmsanvändning 

som har potential att kritisera lärarnas förhållningssätt, såväl som ge dem medhåll. 

 

Grundad på mitt ämnessyfte ser min frågeställning ut som följer: 

 I vilken utsträckning använder sig de tillfrågade lärarna av spelfilm i sin undervisning? 

 Hur arbetar lärarna rent praktiskt med spelfilm i sin undervisning? 

 Vilka kunskaper inom historieämnet vill lärarna förmedla genom sitt användande av 

spelfilm i sin undervisning? 

 (Hur) förankrar lärarna sitt användande av spelfilm i undervisningen i styrdokument 

och pedagogisk forskning? 

 

Och till delen av studien som analyserar en spelfilm: 

 Vilka praktiska, pedagogiska möjligheter finns i användandet i en spelfilm? 

 Vilka pedagogiska svårigheter uppkommer vid användande av spelfilm i 

historieundervisningen och bör beaktas av läraren? 

 

Det är viktigt att påpeka, att de två sistnämnda punkterna i denna frågeställning inte en gång 

för alla kommer att besvara frågan om hur en viss undervisning skall utformas och inte. 

Pedagogiska beslut om metod och praktiskt utförande är något som alltid måste ställas i 

relation till den allämna målgrupp, de individuella elevernas förutsättningar och ämnet i sig. 

Likt många andra humanistiska discipliner står inget svar oemotsagt inom pedagogik och 

didaktik och slutsatser kan sällan, om någonsin, beläggas med så pass trovärdig bevisning, att 

de kan kallas för oomkullrunkeligt sanna. Analysen av en specifik spelfilms roll i 

klassrummet bör därför ses som en summering av tänkbara alternativ till användning – en 

metodisk analys grundad på pedagogisk forskning, som förhoppningsvis kan uppmärksamma 

och sprida enskilda lärares redan existerande idéer och skänka inspiration till framtida, 

praktiskt lärararbete. 

 

Metod 

Studiens dubbla belysning av spelfilm i historieundervisningen kräver två strategier i fråga 

om val av källmaterial och studiemetod. Eftersom jag i den första delen av mitt arbete 

kommer att tillfråga lärare och själv inte besitter några nämnvärda erfarenheter av 

intervjuteknik, har jag valt att låta min materialinsamling ta sig formen av en 
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enkätundersökning. Genom att låta frågorna komma i skriftlig form kringgår jag min 

oerfarenhet av intervjusituationer, som kräver skicklighet när det kommer till att formulera sig 

muntligt och få ut så mycket som möjligt genom följdfrågor, utan att halka av ämnet. Genom 

en enkätundersökning vet jag med säkerhet att alla tillfrågade svarar på samma frågor, även 

om deras tolkningar av dem kan se olika ut. 

 

Denna undersöknings omfattning är begränsad till nio lärares verksamhet. Antalet är lämpligt 

för ett examensarbete på c-nivå och de svar som de förväntas ge kommer att vara tillräckliga 

för att kunna summera intryck till en uppfattning om användande av spelfilm i undervisning. 

Då det mindre antalet gör studien till en kvalitativ studie snarare än en kvantitativ, kommer 

den inte att kunna kartlägga några gemensamma tendenser hos de svarande. Undersökningen 

tar därför inte heller någon hänsyn till aspekter som geografisk hemhörighet, ålder, 

yrkesverksam tid eller annat som kan klassificera de svarande i olika kategorier. Lärarna som 

deltog i studien var vid tiden för deras deltagande i undersökningen verksamma vid 

högstadieskolor i Jönköpings, Växjö och Borås kommun. Jag har själv varit verksam genom 

praktik i de två förstnämnda kommunerna och noterade i samband med dessa att spelfilm i 

historieundervisningen inte var något främmande fenomen. Anledningen till varför jag sökte 

mig till lärare i Borås var helt enkelt att jag inte lyckades samla tillräckligt många deltagare i 

de två första, efter uteblivna svar från lärarna och avslag från rektorer. 

 

Min enkätundersökning skedde via Internet. Den sändes som ett textdokument. Anledningen 

till detta val var en förhoppning om att lärarna inte skulle bli begränsade av fysiskt utrymme 

på ett papper och själva kunde avgöra hur långa svar de vill ge. Att enkelt kunna fylla i 

enkäten, spara den som samma dokument och skicka tillbaka den med omedelbar verkan 

föreföll lämplig ur en praktisk synvinkel, då enkäterna inte behöver skickas via post, varken 

av mig eller de tillfrågade lärarna, och därmed riskera att skickas fel, dröja eller försvinna. 

Det tycks också troligt att anta, att ett digitalt dokument som inte behöver behandlas fysiskt 

upplevs mer lättillgängligt för de tillfrågade, vilket gör dem mer villiga att delta. 

 

Studien kommer inte att i någon nämnbar utsträckning diskutera den procentsats av de lärare 

som blev ombedda att delta, som menade att de aldrig använde sig av spelfilm i sin 

undervisning. Då undersökningsgrupp är allt för liten för att några statistiska slutsatser med 

säkerhet kan dras, skulle dessa lärare lika gärna kunna vara undantagsfall, sett i en större 

kontext. Uteblivna svar kan tolkas som resultatet av praktiska hinder, så som utgångna e-
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postadresser, sjukskrivningar med mera. Numerären kan således inte användas till någon 

slutsats. 

 

Slutligen, gällande de tillfrågade lärarna, bör nämnas att studien enbart är riktad till lärare 

verksamma i grundskolans senare år – årskurs 7-9. Detta val är lämpligt ur praktisk synvinkel, 

sett till styrdokumentens karaktär. För att lärarna skall kunna bli så jämförbara som möjligt 

bör de svarande utgå från samma styrdokument, vilket de gör om de inte är verksamma i olika 

delar av det svenska skolväsendet. Dessutom underlättas analysen av svaren av en liknande 

avgränsning. 

 

Själva analysen av det insamlade materialet kommer att vara av kvalitativ och komparativ 

karaktär. Materialet kommer först och främst att sammanställas, i den ordningsföljd i vilken 

lärarna skickar enkäterna tillbaka till mig. Sammanställningen kommer att behandla alla 

lärares svar på alla enkätfrågor, men kommer för strukturens skull, i den mån det är möjligt, 

att behandlas ämnesområde för ämnesområde snarare än lärare för lärare, från ett till nio. När 

väl sammanställningen är gjord kommer lärarna att kunna jämföras, i fråga om deras praktiska 

arbetsmetoder, utsträckningen av deras spelfilmstillämpning samt problemen de förknippade 

med spelfilm i historieundervisningen. Särskilt intressant är att jämföra problem kontra 

arbetsmetod mellan de svarande och därmed spåra upplevda tendenser i olika arbetsmetoder. 

 

Gällande analysen av en spelfilm kommer filmen först att beskrivas i fråga om innehåll 

(handling) och allmän karaktär. Dess främsta teman kommer att redogöras för, liksom dess 

produktionskontext och mottagande. Analysen av filmens lämplighet i undervisningen 

kommer att föregås av potentiell problematik som kan följa med filmens allmänna karaktär. 

Förslagen på tillämpning av filmen kommer i stor utsträckning att formas kring denna 

problematik. Merparten av exemplen kommer att knytas till en eller ett par exemplifierande 

scener. 

 

Källmaterial 

Enkätsvaren från nio högstadielärare utgör denna studies huvudsakliga källmaterial. 24 lärare 

tillfrågades, liksom sex rektorer. Gällande rektorerna var meningen att dessa skulle – i den 

mån de fann det rimligt – tilldela ett lämpligt antal av sina SO-lärare enkätundersökningen. 

Två av rektorerna avböjde och menade att det inte fanns tid till ett deltagande. En rektor 
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svarande aldrig och av de tre resterande rektorerna resulterade förfrågan i tre lärares 

deltagande. Av de 24 lärare som tillfrågades personligen valde sju att delta. En av dem drog 

sig senare ur studien, på grund av påstådda tekniska problem knutna till det digitala 

enkätdokumentet. Två lärare menade att de aldrig använde spelfilm i sin historieundervisning 

och avböjde med detta som motivering. Merparten av de 24 tillfrågade – 15 till antalet – 

svarade aldrig på förfrågan om deltagande.  

 

För studiens andra del, som skall analysera en spelfilm, kommer Stephen Spielbergs Saving 

Privare Ryan (1998) att utgöra analysmaterialet. 

 

Forskningsläge 

Det tycks inom det historiedidaktiska skrået finnas en medvetenhet om spelfilmens roll som 

historieförmedlare. Denna debatt kommer att redogöras för i teoridelen av denna studie. På 

gott eller ont, spelfilmen levererar, estetiskt sett, en både visuellt attraktiv och numera även 

visuellt trovärdig berättelse, som genom sin etikettering som underhållning når ut till breda 

massor. Med sig för den en påstådd historia – en historieskrivning – som rimligtvis torde ha 

förmågan att påverka åskådarens uppfattning av historiska skeenden, på samma sätt som en 

lärobok. En rad historiedidaktiska forskare har uppmärksammat spelfilm som ett 

historieskrivande, historieförmedlande fenomen och analyserat den som ett sådant. Däremot 

är studier av den praktiska verksamheten i skolan inte något som tycks ha studerats i någon 

större utsträckning. 

 

Intressanta och relevanta infallsvinklar i ämnet i övrigt ges uttryck för i boken Historien är nu 

(2010), i vilken Ulf Zander bidrar med en text om filmen i historiedisciplinen. Zander knyter, 

mer än de övriga författarna, an till svensk skolundervisning och filmens roll i denna. Han 

översätter i stor utsträckning debatten om historietematisk spelfilm i historiedisciplinen till en 

pedagogisk kontext, där de fördelar och nackdelar som dryftas är lika gällande som i andra 

situationer – i historieforskning så väl som i kommersiell historieförmedling till en allmän 

publik. Zander ger förslag på hur film kan tillåtas figurera i skolundervisning och nämner 

även några problem som detta kan föra med sig, men refererar inte till några specifika lärare 

eller undervisningssituationer, utan tycks tala om undervisningen i allmänhet.
8
 Hans 

grundläggande infallsvinklar upplevs dock som relevanta och kommer i stor utsträckning att 

                                                 
8
 Zander & Karlsson, s. 150-152 
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användas som bas för den pedagogiska verksamhet som kommer att formuleras i denna 

studie. 

 

Långt många fler är de forskare som har undersökt och diskuterat den mer allmänna 

historiedidaktiska debatten kring historietematisk film. Mats Jönssons Film och historia – 

historisk Hollywoodfilm 1960-2000 (2004) diskuterar den historiska filmens trovärdighet som 

historieförmedlare, i jämförelse med historievetenskap, samt den konkreta vetenskapliga 

debatten angående saken, med dess debattörer. Mike Chopra-Gants Cinema and history – the 

telling of stories (2008) behandlar också de vetenskapliga spörsmål som film som 

historieförmedlare har fört med sig, men analyserar även likheterna i informationsförmedling 

mellan filmberättande och traditionell historieskrivning.
9
 Båda är överrens om att spelfilm 

som historieförmedlare dras med problem, så som tendens, samtidsinfluenser och en stark 

påverkan från upphovsmännen – aspekter som måste beaktas vid hantering av spelfilm. Den 

vetenskapliga diskussionen kring spelfilm i historiedisciplinen kommer genom denna studie 

att utgöra den grundläggande basen för problematik knuten till film som historieförmedlare i 

skolan. 

 

Angående de filmestetiska drag som kommer att behöva vidröras under arbetets gång kommer 

ovan nämnda litteratur kompletteras med Film Art (2008), skriven av David Bordwell och 

Kristin Thompson vid University of Wisconsin. I detta gedigna verk redogörs i detalj för de 

metoder som filmskapare använder sig av för att attrahera sin publik och skapa de 

audiovisuella effekter som är önskvärda i sina verks olika delar. Bordwell och Thompson 

redogör utöver de rent praktiska aspekterna av filmskapande för film som kommersiell 

industri och fenomen i allmänhet. Min studie är i behov av en förståelse av filmens karaktär 

och de många överväganden som följer med dess tillkomst. Således kommer Bordwells och 

Thompsons arbete att komplettera den termologiska och filmmetodiska bas som denna studie 

vilar på. 

 

För att kunna formulera en legitim bild av filmens potentiella värde krävs även en förankring i 

skolans styrdokument: Lpo 94 och dess del angående ämnet historia i grundskolans senare år. 

Styrdokumenten finns tillgängliga på skolverkets hemsida,
10

 till vilken jag kommer att 

                                                 
9
 Chopra-Gant, s. 4-28 

10
 Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-

%20Historia, 2011-05-3 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
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hänvisa. Nya styrdokument kommer inom kort att avlösa de från 1994 och redan nu finns 

tidiga versioner publicerade. Dock finner jag det inte lämpligt att förhålla sig till dessa i detta 

arbete, då de svarande lärare jag kommer att tillfråga fortfarande arbetar utifrån de gamla 

versionerna. Det förefaller litet oturligt, att studien utförs min nära inpå ett genomdrivande av 

nya styrdokument, som teoretiskt sett skulle kunna göra resultatet irrelevant eller åtminstone 

daterat, inom kort. I nuläget går inte att göra mer än att hoppas på att så inte kommer att ske. 

Det förefaller heller inte vara sannolikt att de förändringar som följer med de nya 

styrdokumenten kommer att skilja sig så dramatiskt från de föregående, att denna studies 

resultat inte går att översätta till dem. 

 

Teoretiska infallsvinklar 

Det tycks finnas en huvudsaklig debatt i förhållandet mellan historievetenskapen och film, 

mellan historiedidaktiker och historiker, gällande den historiska filmens roll i 

historiedisciplinen. De förstnämnda, till vilka Zander och Chopra-Gant delvis hör, tycks ofta 

se stora möjligheter med film som historieförmedlare, då filmer når ut till människor, på ett 

vis som aldrig den renodlat akademiska historieskrivningen skulle ha gjort. De diskuterar 

även huruvida film med historisk tematik och film i övrigt kan fungera som historiskt 

källmaterial och huruvida deras värde som historieförmedlare kanske snarare ligger i dess 

samtidskontext snarare än de historiska skeenden och tider de försöker spegla. För att citera 

Jönssons huvudsakliga tes: ”Film utgör ett i stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som 

alltid säger mer av empiriskt värde om sin produktionskontext än den gör om perioden som 

skildras.”
11

 

 

Den andra grupperingen är mer negativt inställd. De oroar sig över det faktum, att filmskapare 

medvetet modifierar historiska fakta för att anpassa filmen till de narrativa krav som kommer 

med filmskapande. Både Jönsson och Zander nämner och diskuterar, som exempel på kritik 

mot audiovisuell historia, Antony Beevors ( en mycket läst militärhistorisk författare) kritik 

mot den historietematiska filmen Enemies at the Gates (2001, Jean-Jacques Annaud), en film 

om slaget vid Stalingrad 1942-1943. Kritiken Beevor ger filmen, handlar om dess modifiering 

av det historiska skeendet och detaljerna kring det. Han menar först och främst att historien 

kring huvudpersonen – den sovjetiske krypskytt som gjorde sig känd under slaget i fråga och 

som är en historisk och inte fiktiv person – var porträtterad på ett helt faktamässigt felaktigt 

                                                 
11

 Jönsson, s. 1 
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sätt, vilket, enligt honom, gjorde hela filmen till en otillräcklig och olämplig historieskrivning. 

Både Jönsson och Zander är kritiska mot ett förhållningssätt gentemot film likt det Beevor ger 

uttryck för i sin kritik mot Enemies at the Gates. Zander skriver angående Beevors kritik att: 

 

Kontentan av kritiken var att Beevor egentligen önskat sig en annan film om slaget vid Stalingrad än den 

som Annaud regisserat. Filmens centrala duell /…/ borde ha ersatts med den sanna berättelsen om 

striderna i Stalingrad, eller, underförstått, militärhistorikerns egen, historiskt korrekta bok.
12

 

 

Sett på detta vis finns det skäl till att se underkännande av film som historieskrivning som en 

stram förhållning till historiedisciplinen. Att underkänna filmens sätt att återge historiska 

händelser innebär i vissa fall – så som fallet med Antony Beevor och Enemies at the Gates – 

en tro, ja kanske till och med övertro, på värdet av allmän detaljkunskap och kännedom om 

enskilda fakta. Att underkänna en films historiska innehåll på detta vis innebär ett steg mot en 

historisk empirism, i vilken förutsättningen är att dåtidens källmaterial går att studera som just 

ett konkret objekt och därmed utläsa den objektiva sanningen de förtäljer oss. Då detta per 

definition inte är möjligt, då källor inte har en inneboende mening, utan får en sådan i dialog 

med den som studerar dem,
13

 blir kritikens grunder genast bräckliga. Jönsson pekar även på 

det faktum att Beevor själv inte lyckas presentera någon osårbar sanning i sina egna arbeten. 

Likt filmen Enemies at the Gates, som han så ivrigt kritiserar, är Beevors skrifter fyllda av 

direkta faktafel, som inte på något sätt borde anses vara mer benägna att vilseleda sin publik i 

den komplexa soppa av historiska händelser – stora som små – som förklarar hur det 

egentligen var.
14

 

 

Jag kommer i detta arbete att vara teoretiskt positivt inställd till att låta spelfilm inta en viss 

roll i klassrummet. Jag kommer aktivt att söka efter legitimering och funktionell användning 

av filmen som medel för lärande. I denna strävan kommer de båda ovan nämnda aspekterna 

av film och historia – film som historieåtergivning och som källmaterial – att spela in. Dock 

kommer jag att sträva efter att inte bortse eller distansera mig från den kritik som finns mot 

film i historieämnet – mot dess tveksamma faktapresentation och dess tendens att 

tillrättalägga sanningen för att gynna filmens dramaturgi. Detta faktum poängteras av Zander, 

som menar att ”[…] det förflutna måste läggas tillrätta för att passa in i den dramaturgiska 

                                                 
12

 Zander & Karlsson, s. 137-138 Zander hänvisar i sin text även till Jönssons text om Beevors offensiva kritik 

av den berörda krigsfilmen. 
13

 Tosh, s. 31-41, 139-170 
14

 Jönsson, s. 58-59 
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modellen.”
15

 En underliggande hypotes som jag således tar med mig in i arbetet är att det 

finns vissa pedagogiska ”risker” med att använda film i historieundervisningen. I synnerhet 

när det gäller film som förmedlare av historiska ”fakta”. Spelfilm är spelfilm och inte 

vetenskaplig historieskrivning och detta faktum borde, hävdar jag, också stå klart för eleverna 

när en spelfilm träder in i undervisningen. 

 

Angående historietematisk spelfilm 

Historietematisk film är delvis svår att definiera som en genre, då den har fler än ett ansikte. I 

syfte att analysera historieskrivning i olika audiovisuella historiekulturer skriver den svenske 

historiedidaktikern David Ludvigsson i Makten över minnet (2000) om tre huvudsakliga 

former av historisk spelfilm: historieorienterad dokumentärfilm, historietematisk film som 

försöker skildra ett historiskt skeende/en historisk person och film som presenterar fiktiva 

karaktärer och/eller fiktiva skeenden i en historisk, kringgärdande miljö.
16

 Dessa kategoriers 

existens kommer att utgås från i denna studie, som kommer att fokusera på de två sistnämnda 

genrerna. Ludvigsson menar att historieförmedling på film – till skillnad från akademisk 

historieforskning – ofta tenderar att sudda ut gränsen mellan fakta och fiktion, på grund av 

kommersiella snarare än ”sanningsmässiga” strävanden.
17

 Dessutom menar han att det inom 

den historiska spelfilmen finns varierande noggrannhet gällande den allämna 

”sanningshalten”, vilket betyder att historietematisk film är en typ av historieförmedling som 

inte bör stämplas med en etikett, knuten till mediet i sig utan till de enskilda filmernas 

utförande. Denna studie kommer inte uteslutande att söka användbarhet i spelfilm enbart som 

källa, utan även som en förmedlare av historiska fakta och således är spelfilmers 

faktaförmedling något som kommer att försöka påvisas och argumenteras för. 

                                                 
15

 Zander & Karlsson, s. 142 
16

 Ludvigsson, s. 83 
17

 Ludvigsson, s. 88-90 
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Enkätundersökningen 

Enkätens form i översikt 

Enkätundersökningen (se bilaga 1) bestod av 7 övergripande frågor, vilka syftade till att få en 

så bred översiktlig uppfattning som möjligt, med ett par mer detaljkrävande inslag. I 

punktform ser enkätfrågorna ut som följer: 

 

1. Hur ofta använder du dig av spelfilm i historieundervisningen? Visar du filmen i sin 

helhet eller enbart bitar av den? 

2. Ge exempel på en film som du har använt dig av i historieundervisningen. 

3. Vilken koppling hade filmen till det aktuella arbetsområdet? 

4. Vilka kunskaper ville du förmedla till dina elever genom filmvisningen? 

5. Föregicks eller följdes filmvisningen av diskussion eller andra former av elevarbete? 

Hur såg detta ut? 

6. Upplevde du några pedagogiska hinder/problem i ditt arbete med spelfilm i 

historieundervisningen? 

7. Knöt filmvisningen och det eventuella arbetet an till styrdokumenten? På vilket sätt? 

 

Frågorna försöker först och främst besvara undervisningsformens utsträckning, utförande och 

syfte, vilka är de tre huvuddragen som jag anser ge en bild av undervisning. Svaren kommer 

att summeras i den ordning som de står nedtecknade i ovan. Enda undantaget är fråga två och 

tre, som bör behandlas tillsammans, då de till innehållet går in i varandra. De svarande lärarna 

kommer att anonymiseras och numreras från ett till nio och hänvisas till med sin respektive 

siffra. 

 

Fråga 1: Utsträckning av spelfilmsanvändandet 

Den första frågan, gällande den utsträckning i vilken lärarna använde sig av spelfilm i 

undervisningen, torde vara den mest grundläggande av de sju. Denna fråga vittnar i stor 

utsträckning om det pedagogiska värde de nio lärarna anser film ha i undervisning. I resultatet 

återfanns varierade besked mellan de svarande. Fyra av de svarande menade att de sällan 

använde spelfilm, från en gång i terminen till färre gånger än så. En av dem – svarande 7, 

vilket kan nämnas – använde spelfilm i ett annat historiepedagogiskt sammanhang, till vilket 

jag kommer att redogöra för senare. De övriga fem svarande att de använde film oftare. Två 
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av dem menade att de använde film så ofta det fanns möjlighet till det och de övriga tre att de 

använde film ”ganska ofta.” En av dem menade sig använda film främst i arbete med det 

andra världskriget. 

 

Svarande 1 trädde tydligt fram i fråga om spelfilmstillämpning. Läraren i fråga ansåg sig 

använda spelfilm i ett stort antal betydande ämnesområden och – kan nämnas – var genom 

sina enkätsvar i allmänhet positiv till användande av spelfilm. Den svarande använde sig både 

av filmer i sin helhet och ibland delar av dem. Likaså svarande 9 menade sig använda spelfilm 

så ofta som möjligt. Den svarande ansåg att filmens helhet var av vikt, varvid filmen alltid 

visades i sin helhet. Svarande 2, däremot, sade sig använda spelfilm ”sällan”, men erinrade sig 

likväl ett arbete med just sådan. Som en parantes kan nämnas att svarande 2 däremot använde 

sig av dokumentärfilm till varje ämnesområde, vilket tyder på en tro på nyttan med ett 

audiovisuellt medium som kunskapsförmedlare i klassrummet. Dock kan påpekas, att 

dokumentärfilm är snarlik spelfilm, både i fråga om kommersiell karaktär och i fråga om de 

problem som uppstår i dess återgivning av det historiska skeendet. Dokumentärfilm lägger 

förvisso stor vikt vid fakta, men dras likväl med empirismens problematik samt det faktum att 

även dokumentärfilm är dramaturgiskt tillrättalagd av dess upphovsmän.
18

 

 

Svarande 3 var mer specifik i sitt svar och menade sig använda spelfilm drygt en gång per 

termin och då så skedde oftare hela filmer snarare än delar av dem. Däremot, påpekar den 

svarande, gjordes regelbundna avbrott för att lärare och elever skulle kunna diskutera filmens 

innehåll. Även svarande 5 ansåg sig, likt svarande 2, ha en mindre frekvent relation till 

spelfilm i sin undervisning, men menade sig likväl använda sig av nämnda medium relativt 

ofta. Den svarande visade ibland hela filmer och ibland delar av dem. 

 

Svarande 4 menade sig inte använda spelfilm i undervisningen ”särskilt ofta” och det på 

grund av tidsbrist. Historia är ett ämne som i grundskolan delar plats med geografi och 

samhällskunskap under rubriken ”samhällsorienterade ämnen” och som därmed också måste 

dela tid med två andra discipliner. Det är därför inte förvånande att finna tecken på att film 

känns litet för tidskrävande bland de svarande. 

 

                                                 
18

 Ludvigsson, s. 84-88 
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Svarande 6 ansåg sig använda spelfilm ”ganska ofta” och underströk samtidigt en personlig 

åsikt, att ämnet ”historia är ett tacksamt ämne att ha film i.” När film väl användes menade sig 

den svarande se färdigt filmen, även om den i regel – beroende på vilken film det var – sågs i 

delar. Detta gjordes för att rymma diskussionsövningar och för att filmen skulle platsa in 

schemamässigt. Vidare inflikar svarande 6 att film alltid användes som ”arbetsmaterial, inte 

som ren nöjesvisning.” 

 

Jag beslutade mig för att använda svarande 7:s svar, trots att denne inte menade sig använda 

sig av film i den ordinarie historieundervisningen i någon nämnvärd utsträckning. Den 

svarande menade sig dock använda spelfilm i en valbar, historieorienterad kurs i elevens val 

och detta under en längre period. Då denna kurs tog sig formen av en fördjupningskurs i 

historia, med spel- och dokumentärfilm som huvudsakliga arbetsmaterial, är svaret väl värt att 

inkludera i denna studie. Svarande 7 menade att kursen i fråga förekom en gång i veckan, 

vilket innebär ett mycket frekvent användande av spelfilm som historieförmedlande redskap. 

Den svarande påpekade också, att det stod klart att eleverna själva föredrog spelfilm före 

dokumentärfilm. 

 

Svarande 8 ansåg sig ha en tendens att använda spelfilm till vissa ämnesområden och andra 

inte, då filmutbudet varierade i fråga om det den svarande kallar för ”undervisningsvärde”. 

Svarande 8 påpekade att det i dennes undervisning om det andra världskriget ofta förekom 

film, medan det exempelvis inte gjorde det i arbete med antiken. Den svarande nämnde Troja 

(2004, Wolfgang Petersen) och 300 (2006, Zack Snyder). Värt att nämna här är att de två 

nämnda filmerna intar ett mytiskt förhållningssätt till historien. Troja är en sorts historiserad 

version av Homeros epos Iliaden och flörtar ständigt med de övernaturliga inslag som 

återfinns i detta. I 300 tycks den huvudsakliga tematiken vara krigaridealet och myten kring 

spartanernas hängivelse till denna. Filmen distanserar sig från verkligheten genom en näst 

intill total digitalisering och stilisering av miljöer och karaktärer, bland vilka vi återfinner 

monsterlika varelser och mytiska referenser. 

 

Fråga 2 och 3: Filmval och ämnesområde 

Denna punkt är av vikt för den senare delen av arbetet, då det är under denna rubrik jag skall 

finna en lämplig film att analysera. I min strävan efter att finna en trend bland de svarande 

lärarna i fråga om val av film fann jag att 1900-talshinstoria var starkt framträdande. Allra 
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mest nämnde lärarna det andra världskriget som ett återkommande tema. Det förefaller troligt 

att anta, att detta kan ha att göra med att det andra världskriget var ett betydande händelse i 

den globala 1900-talshinstorien och då det i stor utsträckning går hand i hand med 

Förintelsen. Samhällsomvälvande konflikter och 1900-talshistoria i allmänhet, samt 

Förintelsen i synnerhet, är ämnestematik vars obligatoriska närvaro i undervisningen starkt 

betonas i styrdokumenten: 

 

I ämnet ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser. I den bilden ingår de sociala, ekonomiska, 

tekniska och kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar och maktförskjutningar inom och 

mellan länder. Detta gäller inte minst historiens mörka och destruktiva sidor i form av etniska, religiösa 

och politiska förföljelser. Vår tids historia med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom 

Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.
19

 

 

Jag hade i enkätsvaren förväntat mig att finna ett stort antal filmer om de två världskrigen. 

Gällande den rent militärhistoriska delen av dessa nämns dock förvånande få titlar, trots den 

uppsjö av spelfilm som har nämnda krig som tema – i synnerhet det andra världskriget, som 

tycks utgöra en outsinlig källa för populärkulturella skapelser. Varför denna avsaknad finns är 

svårt att avgöra, då gruppen tillfrågade lärare – som tidigare diskuterats – är tämligen liten. En 

tänkbar anledning skulle kunna vara krigsfilmens våldsamma natur, som har försett de flesta 

med höga åldersrekommendationer och som kan göra det värt att som lärare tänka sig för 

innan man visar materialet för elever. Svarande 1 gav dock ett par renodlade krigsfilmer som 

exempel, så som På västfronten intet nytt (1930, Lewis Milestone) Denna titel är bland svaren 

den enda som behandlar det första världskriget. Filmen i fråga behandlar – så som titeln 

antyder – det långdragna och blodiga skyttegravskrig som utspelade sig i Västeuropa under 

krigsåren 1914 till 1918, sett utifrån en soldats perspektiv. Filmen nämndes också av svarande 

8. 

 

Det andra världskriget är dock, som nämnts, mer representerat än det första i lärarnas svar, 

även om de filmer som direkt anknyter till Förintelsen räknas bort. Svarande 1 ger filmen 

Stalingrad (1993, Joseph Vilsmaier) som exempel, vilken är en tyskproducerad film om slaget 

vid Stalingrad. Filmen i fråga är intressant kanske allra mest i ett avseende, nämligen dess 

tendens att ständigt röra sig i gränslandet mellan fiktion och renodlad faktapresentation. I 

ljuset av den problematik gällande historisk sanning som jag tidigare har diskuterat vill jag 

                                                 
19

 Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-

%20Historia, 2011-04-27 

http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-%20Historia
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förtydliga detta påstående: Stalingrad är en spelfilm, i vilken publiken får följa en samling 

fiktiva karaktärers kamp om livhanken inom det historiska skeendets ramverk. Deras relation 

till sin omgivning är fiktion, liksom de flesta av de karaktärer som de interagerar med i 

filmen. Utan att direkt försöka återge det historiska slaget på detaljnivå tycks filmen sträva 

efter att leverera en trovärdig bild av ett antal människoöden i den historiska händelsen. Dock 

överskrider filmen vid ett flertal tillfällen gränsen mellan spelfilm och dokumentärfilm, då 

vissa scener inleds eller avslutas med plötsliga faktarutor som dyker upp över skärmen. Denna 

blandning av fiktion och dokumentär verklighet förefaller vara en god kombination att 

inkludera i undervisningen. Dels ger den en insyn i de enskilda soldaternas extrema vardag, 

dels förmedlar den en grovhuggen kontext till händelserna, som gör den lättare att placera i ett 

specifikt ämnesområde. Filmen möter heller inte samma faktamässiga komplikationer som 

Enemies at the Gates, som behandlar samma tema, då denna på ett helt annat sätt gör anspråk 

på en historisk persons agerande under slaget.  Ännu en mer militärorienterad film som 

nändes är Der Untergang (2004, Oliver Hirschbiegel). Nämnda film behandlar Hitlers och 

dennes innersta krets sista dagar i det krigshärjade Berlin. En sista film om det andra 

världskriget som tas upp av de svarande är Grave of the fireflies (1988, Isao Takahata). 

Filmen är intressant nog animerad, japanskproducerad och behandlar den japanska 

civilbefolkningens kamp för överlevnad i det bombkrig som det amerikanska flygvapnet 

bedrev mot det japanska fastlandet. Filmen är den enda bland de svarandes filmexempel som 

närmre behandlar Stillahavskriget och som dessutom intar ett japanskt perspektiv. 

 

Gällande den delen av det andra världskriget som behandlar förintelsen nämndes en uppsjö av 

titlar bland de svarande. Både svarande 1 och svarande 2 nämnde The Pianist (2002, Roman 

Polanski), i vilken publiken få följa en polsk-judisk musikers farofyllda tillvaro i Warszawas 

judiska getto. Svarande 1 nämnde även andra alternativa filmer som berör Förintelsen. La vita  

é bella, eller Livet är underbart (1997, Roberto Benigni), behandlar en judisk familjs öde i 

Italien, som under det andra världskrigets senare dagar allt mer kom att uppleva en eskalering 

av våld mot judar. Föga förvånande nog nämndes även Stephen Spielbergs Schindler’s list 

(1993), som porträtterar den tyske fabrikören, tillika nationalsocialistiska partimedlemmen, 

Oskar Schindler, som under förintelsens dagar såg till att skydda sina judiska arbetare från 

deportering till koncentrationslägren. Filmen presenterar en brutal bild av livet och döden i 

dödslägren, samt en lika rå bild av lägerpersonalens inhumana behandling av de internerade 

judarna. I centrum står även enskilda individers kamp mot den allmänna våldsutövningen 

samt betydelsen av enskilda individers barmhärtighet. Schindler’s list nämndes även av 
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svarande 6. Svarande 8 gav som förslag på filmer knutna till Förintelsen tv-serien Rise of evil 

(2003, Christian Doguay) som behandlar bakgrunden till nazistregimens uppkomst och 

maktövertagande. Denna serie återfanns även i svarande 9:s enkät. 

 

Svarande 4 nämnde ytterligare en infallsvinkel gällande det andra världskriget och arbetet 

med detta. Vederbörande sade sig ha valt Valkyria (2008, Bryan Singer) som en del av arbetet 

med kriget i fråga. Valkyria handlar om det attentatförsök, utfört av delar av den högsta 

militära ledningen i Nazityskland, som syftade till att ta livet av Hitler och således ändra den 

självdestruktiva politik som landet bedrev på världens slagfält. Svarande 4 ville, enligt sitt 

enkätsvar, med filmen lyfta fram en moralisk aspekt av själva kriget samt de många enskilda 

aktörerna som var verksamma i det. I denna ingick enskilda personers handlingar, så som 

filmens huvudperson, överste Claus von Strauffenberg, porträtterad av Tom Cruise, som i 

filmen är en av de mest drivande aktörerna bakom attentatet mot Hitler. 

 

Svarande 1 nämner ytterligare filmer, kopplade till andra ämnesområden. Den svarande 

exemplifierar med filmatiseringen av Wilhelm Mobergs episka skildring av svenska 

emigrationsöden under den stora utvandringen till Amerika, som en del av sitt arbete med 

1800-talet. Utvandrarna (1971, Jan Troell) är likt och The Pianist fokuserad kring fiktiva 

karaktärer i en historisk miljö och gör därmed inga större anspråk på historisk sanning, då den 

inte återger specifika historiska skeenden eller porträtterar historiska personer. Dess 

individinriktade infallsvinkel på ett historiskt skeende ger en trovärdig inblick i de 

förutsättningar som människor i denna situation mötte. 

 

Svarande 3 exemplifierade dock med ett regelrätt personporträtt, som en del av sitt 

ämnesområde om 1500-talets reformationsrörelse. Filmen – Martin Luther (1953, Irving 

Pichel) – som då fick ta plats i undervisningen, handlade i all enkelhet om Martin Luthers liv 

och strävanden under den aktuella perioden. 

 

Som en del av vårt västerländska kulturarv är den antika historien, främst den kring 

Medelhavet, en central del av historieundervisningen, i grundskolan så väl som i 

gymnasieutbildningar. Det är därför inte förvånande att notera antik tematik i de nio lärarnas 

svar gällande val av film. Gladiator (2000, Ridley Scott) är en av de filmer med antikt tema 

som nämndes i enkätsvaren. Svarande 1 menade sig ha använt filmen i fråga som en del av 
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arbetet med just denna tidsperiod. Vidare nämns, av svarande 6, Troja (2006), som svarande 8 

för övrigt inte ansåg vara värd att använda sig av. 

 

Sist men inte minst exemplifierade svarande 6 med en film knuten till kolonialismens dagar. 

Den svarande använde sig till detta område av filmen The Patriot (2000, Roland Emmerich), 

vilken behandlar frihetskriget mellan de nordamerikanska kolonierna och den brittiska armén 

under det sena 1700-talet. 

 

Fråga 4: Kunskapsförmedling 

Enkätundersökningen syftade till viss del till att presentera det grundläggande syftet med 

lärarnas val att visa film under de få timmar som historia tillåts ta i anspråk under elevernas 

högstadietid. Min fråga gällande vilken kunskapsförmedling som lärarna eftersträvade skall 

inte förväxlas med min fråga om ämnesområde. Gällande ämnesområdet ville jag veta 

kopplingen och relevansen mellan den film/de filmer som lärarna valde att visa sina elever, 

vilken/vilka inte nödvändigtvis behöver ha en uppenbar koppling till varandra. Jag erinrar mig 

ett litet extremt fall som jag erfor i min senare gymnasietid, i vars historieundervisning min 

lärare visade Det sjunde inseglet (1957, Ingemar Bergman), för att illustrera det kalla krigets 

rädsla för totalt kärnvapenkrig snarare än för att behandla svensk medeltid, som filmen i fråga 

utspelar sig i. 

 

Svaren varierade mellan de nio lärarna, trots deras snarlika ämnesområden, vilket är intressant 

och tycks blottlägga en mer eller mindre splittrad syn på spelfilmen som pedagogiskt redskap. 

Svarande 1 hade en mångfacetterad syn på vilka kunskaper som film kan skänka eleverna. 

Den svarande menade sig först och främst vilja ge eleverna en ”känslomässig förståelse” för 

de aktuella ämnesområdena. Detta, som jag förstår det, har att göra med filmens tendens att 

som ett kraftfullt medium påverka publiken, med sin audiovisuella karaktär och 

dramaturgiska slagkraft. Utöver denna känslomässiga aspekt menade sig svarande 1 också 

kunna förmedla faktakunskaper genom filmvisningar. Genom att den svarande i fråga 

exemplifierar med filmen Stalingrad blir detta synsätt svårt att kritisera, då nämnda krigsfilm, 

som jag tidigare nämnt, blandar fiktiva händelser med dokumentärlik faktapresentation. Som 

en sista punkt av tre, menade svarande 1 att filmvisningarna även syftar till att ge eleverna 

”förtrogenhet med området” i allmänhet. 
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Svarande 2 och svarande 4 hade båda moraliska debatter med i sin verksamhet med och kring 

spelfilm, knutna till det andra världskriget och Förintelsen. Svarande 2 menar att 

filmvisningen helt enkelt syftade till att presentera en bild av hur förföljelsen av judar och 

massmordet av dessa såg ut. Svarande 4 – som arbetade med en debatt kring mordattentat mot 

Hitler, dennes betydelse och den kontrafaktiska diskussionen om vad som hade hänt om 

denne hade plockats bort ur krigets ekvation – menade sig ha haft för syfte att förse sina 

elever med en inblick i ett mindre svartvitt krig, i vilket Nazitysklands soldater och politiska 

aktörer inte alla sållade sig till de nationalsocialistiska lärorna. Svarande 4 menade sig också 

ha för avsikt att medvetandegöra eleverna om ett aktörorienterat perspektiv på historien, i 

vilket enskilda individer – ett ospecificerat antal individer, förvisso – påverkar historiens 

utfall genom sina respektive beslut. 

 

Svarande 3, som i sin undervisning använde sig av Arn-filmerna och Martin Luther, menade 

sig använda film av tre anledningar. Först och främst ville den svarande att eleverna skulle ”få 

en inblick genom visuella bilder hur det exempelvis kunde vara förr.” Det visuella i en 

spelfilm är givetvis av vikt, då det som en film presenter för publikens ögon är ett starkt 

påstående. Med detta menar jag att visuella intryck påverkar och övertygar på ett vis som en 

bildlös och lärarledd föreläsning inte kan i samma utsträckning. 

 

Svarande 5 gav inte uttryck för någon önskad kunskapsförmedling knuten till filmmediet 

specifikt. Svarande 5 menade istället att filmvisningen i undervisningen helt enkelt är en 

kompletterande undervisningsform som förmedlar samma kunskaper som den ordinarie 

undervisningen. Filmen blir alltså en mångfacettering av klassrumsaktiviteterna, men inte ett 

medel att föredra, för att lära ut kunskaper som vanlig undervisning har svårt att förmedla. 

 

Svarande 6 menade att huvuddragen i arbetet med The Patriot var att ge eleverna en bild av 

den amerikanska revolutionens grunder, aktörer och dessutom att skeendet betraktades på helt 

lika sätt av de två olika parterna, som dittills varit en nation. Dessutom ville den svarande 

öppna upp för vidare, konfliktorienterad undervisning, i vilken exempelvis den franska 

revolutionen ingick. 

 

Svarande 7 lade stor vikt vid den empatiska delen av sin film och menade att eleverna genom 

filmvisningen var ämnade att få kännedom om civilbefolkningens kamp i det krigshärjade 

Japan. Den svarande menade även att framtiden låg i fokus i samband med arbetet, då lidandet 
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behandlades som ett universellt förekommande fenomen och då läraren ville sprida en 

medvetenhet – eller föra en debatt med sina elever – kring möjligheter till att inte upprepa det 

globala krigets fasor. 

 

Med sitt arbete kring diverse filmer om det andra världskriget ansåg sig svarande 8 först och 

främst vilja förmedla en kännedom om den historiska kronologin och historiska 

orsakssamband. Dessutom nämnde den svarande att ”tidsandan” var något som han ville 

förmedla genom filmvisningen. 

 

Svarande 9 ansåg att faktakunskaper var en del som förmedlades genom filmvisningen, så 

som tidsandan, direkta händelser och orsakssamband. Till detta följde känslomässiga intryck 

och en medvetenhet om värderingar. 

 

Fråga 5: Förarbete och uppföljning 

Zander bemöter kritiken mot historietematisk spelfilm i historieundervisningen genom att 

presentera förslag på tänkbara arbetsmetoder. I dessa menar han att de brister nämnda filmer 

har som historieförmedlare definitivt kommer att träda fram och komplicera användandet av 

dem om filmen inte placeras i en pedagogisk kontext, utan tillåts stå som en ensam förmedlare 

av historiska fakta och skeenden.
20

 Utöver det allmänna syftet med filmvisningarna och 

anknytningarna till de aktuella arbetsområdena, föreföll det mig relevant att låta lärarna 

redogöra för sin kringliggande pedagogiska verksamhet knuten till filmvisningen. Med 

”kringliggande” syftar jag på den verksamhet i vilken filmen varit en del av eller grund för. 

Gemensamt för de svarande är ingen av dem har gjort det som Zander avråder från, att låta 

filmen stå för sig själv i undervisningen. Detta resultat går – kan nämnas – på tvärs gentemot 

min egen uppfattning, som delvis drev mig till mitt ämnesval: att arbete med spelfilm i 

historieundervisningen, i den mån den alls förekommer, inte alltid tillåts bli ett pedagogisk 

redskap i ordets fulla mening. 

 

Svarande 1 nämner olika former av diskussion som sin främsta klassrumsaktivitet när det 

kommer till arbete med film. Den svarande exemplifierar med arbete med det andra 

världskriget, i vilken filmen varit en grund för själva diskussionen. Svarande 1 hänvisar även 

till material tillgängligt hos Levande Historia, vilket tillsammans med filmerna (exempelvis 

                                                 
20

 Zander & Karlsson, s. 151 
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Schindler’s List och Stalingrad) utgjorde grunden för elevernas deltagande och personliga 

resonemangsbyggnationer. Även svarande 2 ansåg diskussion vara det främsta medlet i sin 

undervisning, med film som grund. Svarande 2 hänvisade också till den moraliska debatt som 

går att föra med ämnesområdet det andra världskriget samt de övergrepp som skedde mot 

människogrupper och enskilda människor. I diskussion med eleverna har den aktuella läraren 

knutit an till relevanta delar i läromedlen – läroböckerna i historia – i vilka den faktagrund de 

lärt sig under lektionstid fanns tillgänglig. 

 

Källkritiska övningar finns omnämnda i enkätsvaren, om än inte i den utsträckning jag 

förväntade mig. Svarande 3 menade sig delvis använda film och utvalda bitar av film som 

uppföljning till det aktuella ämnesområdet, i vilken eleverna fick sätta sina ämneskunskaper 

på prov, genom att kritiskt granska spelfilmens eventuella förvrängningar av (den allmänt 

accepterade) sanningen. Med färska faktakunskaper om ämnesområdet som filmen knutits till 

menade läraren ha låtit eleverna nedteckna tankekartor under filmvisningen, varpå deras 

resultat jämfördes om diskuterats. Ett källkritiskt förhållningssätt gentemot film torde vara 

gynnsamt, då läraren genom ett sådant kan kringgå debatten kring spelfilms historiska 

sanningshalt och istället för att påverkas negativt av problematiken dra nytta av dess faktiska 

existens. 

 

Svarande 4 lät filmen bli en sorts ”språngbräda” mellan lärarstyrt arbete och individuella 

fördjupningar. Svarande 4, som i sitt undervisningsexempel arbetade med Valkyria och andra 

världskriget, ansåg sig i regel presentera ämnesområdet i stora penseldrag, för att ge eleverna 

en överblicksbild över den och på så sätt kunna placera filmens innehåll i tid och rum. Med 

utgångspunkt i denna övergripande genomgång samt filmens dramaturgiskt intresseveckande 

karaktär, fick eleverna välja att fördjupa sig i olika delar av det andra världskrigets många och 

dramatiska slag och vändpunkter. 

 

Svarande 5 ansåg sig ha några fasta rutiner för kringliggande arbete med spelfilm, även om 

deras mer specifika form varierade. Den svarande i fråga menade att filmvisningarna i regel 

alltid föregicks av någon form av inledning eller presentation, som – får man anta – återigen 

syftade till att placera filmen i en större kontext, för att skänka den mening. Likaså kom 

filmvisningen i regel i samband med en diskussion om filmens innehåll. 

 



 23 

Diskussionsövningar utgjorde i huvudsak det kringliggande arbetet som svarande 6 menade 

sig använda i samband med filmvisningar. I sin strävan efter att förmedla en historieskrivning 

med dubbla perspektiv, genom filmen The Patriot, behandlade diskussionsövningarna de 

aspekter av den som påvisade hur historiska skeenden har upplevts och återberättats av de 

olika inblandade parterna. Diskussionerna, menade den svarande, sparades inte till slutet, utan 

inflikades under själva filmvisningen, i pauser. Svarande 6 menade också att diskussionerna 

kryddades med lärarens egna kommentarer om filmens innehåll, som syftade till att fördjupa 

elevernas faktakunskaper. På detta sätt menade den svarande att arbetet med filmen också 

blev en övning i källkritik, då dess faktamässiga korrekthet sattes på prov. 

Svarande 7 menade sig också låta diskussionsövningar utgöra den huvudsakliga aktiviteten 

knuten till filmvisningen – som i fallet med Grave of the fireflies var av moralisk karaktär – 

men menade sig även ofta använda utvalda faktatexter och diskussion kring dessa som 

kompletterande undervisning. Dessutom menade den svarande att regelrätt dokumentärfilm 

också var ett material som tilläts komplettera filmerna i fråga om faktamässig grund. 

 

Svarande 8 menade sig använda filmen som ett sorts referensmaterial för sin övriga 

undervisning. Efter att ha inlett ett arbetsområde med spelfilm fick filmen i fråga bli en visuell 

grund på vilken läraren kunde bygga upp ett faktabaserat historiemedvetande. Svarande 9 

arbetade på ett liknande sätt – inledde med filmvisningar och refererade till dessa under 

undervisningen som följde. Den svarande, som exemplifierade med sitt arbete kring 

nazistideologins frammarsch under mellankrigstiden, menade att ett citat av Edmund Burke 

stod i centrum för en stor del av diskussionerna med eleverna som därefter följde: ”Det enda 

som behövs för att det onda ska segra är att goda män inte gör någonting!” Detta citat låg 

även till grund för en reflekterande – till filmen knuten – fråga på provet som fick avsluta 

ämnesområdet. 

 

Fråga 6: Problematik i undervisningen 

Med alla undervisningsformer följer problematik, vars karaktär avgörs av de oändligt många 

faktorer som spelar in i en undervisningssituation i klassrummet. Elevernas olika kognitiva 

och fysiska förutsättningar kan begränsa lärandets kommunikation som äger rum mellan 

lärare och elev. Den abstraktionsnivå som läraren väljer, eller tvingas välja, att lägga 

undervisningen på kan visa sig vara allt för hög för att unga elever skall kunna tolka det som 
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sägs, liksom en elev kan ha en synskada som omöjliggör en visuell tillräckligt god perception 

av det som sker i klassrummet. 

 

Historiekunskapen är dessutom i sig, till sin ämneskaraktär, komplex, då den specifika 

historia läraren försöker lära ut, med olika medel, ofta kräver en bredare bakgrundsbild för att 

bli relevant och begriplig. Otillräckliga bakgrundskunskaper hos exempelvis en elev kan leda 

till att nya faktakunskaper faller ”huller om buller” och formar en faktamässigt inkorrekt, 

individuell bild av historien. Begreppet historiemedvetande är kanske det mest centrala för 

historiedidaktiken. Kortfattat beskriver begreppet en individs personliga ”upplevelse” av 

historien – individens uppfattning om historiska skeendens betydelser, kausala kopplingar och 

följder.
21

 Historiemedvetande säger ingenting om hur välfungerande individernas 

historieuppfattning är i ett mer vetenskapligt sammanhang, så som i skolan. 

Historiemedvetande har inga krav på det som Ericson i sin text ”Historiedidaktik och historia” 

benämner som fakticitet – även kallat ”rimligt, fastställt vetande”
22

 – utan kan vara precis hur 

faktamässigt inkorrekt som helst. Alla har någon form av historiemedvetande, men då detta 

inte är detsamma som att ha en förståelse för historien, bör det förmodligen ses som ett av 

historieundervisningens främsta mål, att sträva efter att skänka eleverna denna – även om 

kursplanen enbart talar om att utveckla ett historiemedvetande och inte en fakticitetiskt 

korrekt sådan.
23

 Det är dock en faktamässigt korrekt historia som skolundervisningen i 

historia i stor utsträckning redan försöker att förmedla. 

 

Det vore tveklöst lönlöst att hävda att någon besitter en fullständig historisk fakticitet. Även 

den mest belästa och erkända forskaren kan vilseledas av dold tendens i sitt källmaterial, 

felaktiga tolkningar av källmaterialets innehåll eller någon annan av de oändligt många 

hämmande faktorer som utgör glappet mellan nutid och dåtid och som hindrar oss från en 

empirisk inblick i den senare.
24

 

 

De svarande var över lag försiktiga med kritik gentemot spelfilm i undervisningen och 

svarande 1, 2, 5 och 9 har i all enkelhet valt att skriva ”nej” under den aktuella frågan. 

Svarande 1, som känt och i allmänhet en av de mest framträdande idkarna av spelfilm av de 
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 Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3884/titleId/HI1010%20-

%20Historia, 2011-04-20 
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nio lärarna, vill säga mer än så och skriver som svar på frågan: ”Absolut inte. Filmmediet 

komplimenterar övrig undervisning på ett utmärkt sätt.” Värt att nämna här, som påminnelse, 

är att svarande 1 menade sig flitigt använda andra klassrumsaktiviteter som komplement till 

filmvisning – och givetvis tvärtom – vilket, grundat på antagandet att Zanders åsikter, om att 

arbete med film underlättas av komplimenterande undervisningsformer, i viss mån skulle sätta 

undervisningen i säkerhet från problematik direkt född ur den historietematiska filmens 

karaktär. 

 

Trots den allmänna uppfattningen, om att arbete med film inte är knutet till några specifika 

problem, nämner likväl ett antal svarande ett par aspekter av sin undervisningserfarenhet som 

i varierande grad och av olika anledningar har varit av den problematiska sorten. Svarande 2, 

exempelvis, tycks ha haft ett specifikt syfte med sitt arbete med The Pianist, som läraren i 

fråga tycks ha ansett ha fordrat en likriktning av tolkningen av filmen i klassen, samt dess 

koppling till ämnesområdet. Svarande 2 svarar: 

 

Ja, mycket av det som händer i filmerna är ju inte uttalat eller sägs utan det är upp till tittaren att förstå 

känslor, situationer och omständigheter. Som vuxen har man ett sätt att titta på filmen och som tonåring 

ett annat. Det krävdes att jag diskuterade med klasen ihop med varje filmstundsvisning för att kolla av vad 

de hade uppfattat och förstått. 

 

Då den svarande ville att filmvisningen skulle bygga på en redan (förhoppningsvis) 

införskaffad, faktamässig grund, var den aktuella lärarens åsikt den, att kännedom om den 

större kontexten var nödvändig för att arbetet skulle leda i önskad riktning. 

 

Ytterligare en problematik knuten till filmvisning i klassrummet nämner svarande 4, om än 

inte medvetet, utan som en motivering till det sparsamma användandet av film i undervisning. 

Svarande 4 menade sig – i sitt svar – inte använda film i särskilt stor utsträckning på grund av 

tidsbrist. Tidsbrist är en generellt förekommande, hämmande faktor i undervisning och 

spelfilmer, som ofta kan vara mellan en och en halv till tre timmar långa, har god potential att 

sluka lektionstillfällen om filmerna önskas ses i sin helhet. 

 

Svarande 6 ansåg egentligen inte att film som pedagogiskt redskap förde med sig några 

oönskade effekter. Dock menade den svarande att tekniken kunde vara en begränsning vid 

användande av spelfilm. Denna praktiska aspekts inverkan är inte att förringa, då både 
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tillgången till utrustning och utrustningens skiftande humör är avgörande för filmvisningar. 

Tekniska problem tycks tendera att förekomma vid tillämpning av digitala redskap. 

 

Svarande 7 tog upp ett antal praktiska problem som följde med filmvisningarna. Läraren i 

fråga arbetade – som tidigare nämnts – med historia i elevens val och gruppen med vilken 

undervisningen bedrevs var av varierande ålder. Detta skapade problem för läraren gällande 

vilka historiska faktakunskaper eleverna kunde antas ha och på vilken nivå läraren skulle 

lägga undervisningen. Vidare nämnde den svarande upphovsrättsliga problem, då filmer inte 

kan visas offentligt – inte ens i utbildningssyfte – hur som helst. Slutligen menade svarande 7 

också att filmernas respektive åldersgräns kunde vara en hämmande faktor. 

 

Svarande 8 såg inga potentiella problem mer än att det tycktes krävas en viss förkunskap 

bland eleverna för att kunna placera filmen i ett sammanhang. 

 

Fråga 7: Styrdokumenten 

Det är en lärares juridiska skyldighet att följa de styrdokument som skolverket formulerat och 

som ligger till grund för all skolverksamhet. En lärare som inte följer de riktlinjer som 

dokumenten utgör gör sig med andra ord skyldig till en form av tjänstefel. Det bör dock likväl 

inte tas för givet att all undervisning har sin grund i styrdokumenten. Margareta Casservik – 

lektor vid Högskolan i Jönköping – noterar i sitt arbete ”Vad styr?” att många andra faktorer 

spelar in i valet och utförandet av ämnesområden i historieundervisningen, så som elevernas 

intressen, lärarnas egna intressen, den alltid så närvarande tidsbristen med mera.
25

 Medveten 

om detta faktum går det inte att anta att lärarnas planering av filmvisningarna, vid tiden för 

dessas tillkomst, vilade på styrdokumentens bindande grund. Ingen av de svarande i min 

undersökning har dock hävdat att deras arbete saknade koppling till styrdokumenten. Däremot 

måste påpekas att stora delar av styrdokumenten är öppna för tolkningar, i vilka lärare med 

relativ enkelhet kan placera in sin undervisning i efterhand. Är detta möjligt är givetvis allt i 

sin ordning, men en styrdokumentsplanering gjord i efterhand är likväl inte önskvärd och 

egentligen inte efterfrågad i min undersökning. Frågan är huruvida de nio tillfrågade lärarna i 

mitt arbete, i sina svar, talar om en kursplanstillämpning gjord i samband med deras arbetes 

tillkomst eller en kursplanstillämpning gjord i samband med min enkätundersökning. 
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Merparten av de svarande valde att koppla styrdokumenten till sin undervisning rent allmänt 

snarare än att försöka motivera själva filmvisningens legitimitet och dess roll i uppfyllandet 

av strävansmålen. Svarande 5 var exempelvis mycket kort i sitt svar och skrev: ”Filmerna 

väljs ut utifrån det man undervisar som i sin tur är relaterade till styrdokumenten.” Även om 

detta kan sägas motivera ämnesområdet är det en mycket vag motivering av 

undervisningsmetoden. Även svarande 3 valde att inte knyta filmvisningen i sig till några 

specifika delar av styrdokumenten. Den svarande menade att verksamheten med och kring 

spelfilmen syftade till att ”nå vissa kunskapsmål”, men vilka är inte nedtecknat i svaret. Som 

för att understryka självklarheten i min enkätfråga angående styrdokumentens roll i 

verksamheten skrev svarande 3 även att filmen och arbetet med den inte skulle ha tillåtits 

förekomma om det inte hade gått att motivera med kursplanens angivelser. Svarande 5 

specificerade heller inte nämnvärt, men nämnde likväl att arbetet i elevens val hade grundats 

på kursplanen i historia. 

 

Svarande 4 bifogade ett antal utdrag ur kursplanen som den svarande ansåg vara direkt 

länkade till verksamheten. Bland annat nämner den svarande ett kursplancitat från målen för 

godkänt i historia, som påpekar att eleven efter studierna skall ”vara medveten om och kunna 

ge exempel på att historiska händelser och förhållanden kan betraktas på olika sätt,”
26

 vilket 

direkt kan knytas till filmen – Valkyria – som den svarande nämnde som exempel på sin 

verksamhet. Filmen behandlar i grunden tveklöst förhållandet mellan aktör och struktur inom 

historievetenskapen, som försöker förklara balansgången mellan enskilda individers 

handlande och större samhällsrörelser som förklaring till historisk drivkraft, och kopplingen 

mellan filmen, arbetet kring den och styrdokumenten blir således tydlig. Även svarande 2 har 

hänvisat till ovan nämnda mål för godkänt, men även målet om att eleverna skall ”kunna ge 

exempel på hur information och propaganda använts förr och används i dag som ett medel för 

påverkan.”
27

 The Pianist, som svarande 2 sade sig ha använt, är i kombination med den 

kringliggande diskussionen kring och undervisningen om Förintelsen, förföljelsen av judar 

och rasbiologins grund för dessa två aspekter av andra världskriget, relevant för det ovan 

nämnda målet. Svarande 6 knyter också an till nämnda strävansmål, i sitt arbete med The 

Patriot, som skulle ge en dubbel bild av det historiska skeendet. 
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Svarande 1 – som tidigare nämnt vänligt inställd till spelfilm i undervisningen över lag – är 

långt mycket mer villig än de övriga till att detaljerat redogöra för sina tankar kring koppling 

mellan spelfilmsbaserad undervisningsverksamhet och styrdokumenten. Den svarande ger ett 

tämligen utförligt svar på frågan, väl värt att citera: 

 

Läroplanens avsnitt om skolans värdegrund och uppdrag säger att undervisningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värden, främja 

aktning för varje människas egenvärde m.m. Filmerna ger underlag för diskussioner angående detta. 

Kursplanen talar om att stimulera elevernas nyfikenhet på historia. Enligt min erfarenhet gör 

bildmedlet detta. Kursplanen säger också att eleverna ska ges utrymme för sina förmågor att skapa 

själva och använda uttrycksmedel. Film medverkar till detta. De ska också lära sig att kritiskt 

granska, tolka och värdera källor. I den processen är film ett utmärkt utgångsmaterial. 

 

Svarande 1 tycks anse att film, även i förhållande till kursplanen, har en potentiell mycket 

stark roll att spela i skolundervisningen, då han lyckas skapa ett par trovärdiga länkar mellan 

styrdokument och praktiskt pedagogiskt arbete. 

 

Svarande 8 menade att filmerna kunde bidra till att illustrera orsakssamband – den kausalitet 

som styrdokumenten talar om och svarande 9 uttryckte en åsikt om att film som grund i 

undervisningen, med sin audiovisuella form, tenderade att hjälpa eleverna i deras byggnation 

av ett utvidgat historiemedvetande. 

 

Analys av praktisk tillämpning av spelfilm 

I en strävan att som motvikt till lärarnas åsikter presentera en egen analys av en spelfilm 

väljer jag Saving Private Ryan som analysobjekt. Bland de enkätsvar som jag har tagit del av 

har det varit svårt att se några återkommande tendenser i val av film, vilket gör att jag istället 

låter mitt val av forskningsobjekt vila på en tematisk grund. Det andra världskriget var, föga 

förvånande nog, ett ämnesområde som nämndes av ett större antal av de nio lärarna. Krigets 

starka påverkan på 1900-talshistorien, dess relevans för efterkrigstiden och i förlängningen 

således även vår egen nutid är förmodligen svår att överdriva och tycks vara ett ämnesområde 

som föredras. Dess starka band med den i styrdokumenten omnämnda Förintelsen torde göra 

ämnet än mer relevant för lärare aktiva i grundskolans senare år, vilket går att ana i 

åtminstone min, förvisso relativt lilla undersökningsgrupp. 
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Saving Private Ryan i korthet samt filmens tillkomst 

Handlingen i Saving Private Ryan går som följer: en gammal krigsveteran besöker, 

tillsammans med sin hustru, son och barnbarn, de vidsträckta gravfälten i Nordfrankrike, där 

allierade soldater från det andra världskriget ligger begravda. Den gamle mannen – som visar 

sig vara den menige soldaten, Ryan, som filmtiteln nämner – besöker gravstenen tillhörig en 

officer som, tillsammans med en grupp soldater, räddade hans liv under strider i andra 

världskriget. Publiken tillåts förstå, att den historia som sedan börjar berättas, är minnesbilder 

som kommer åter till Ryan, där han sitter framför gravstenen. 

 

Själva berättelsen – när den väl är igång – inleds vid landstigningen vid Normandie, där 

filmens huvudgestalt, John H. Miller, spelad av Tom Hanks, deltar och blir vittne till de hårda 

och groteskt blodiga striderna om Hitlers ”Atlantvall” – de befästningsverk som sträckte sig 

längst med Nordfrankrikes kuster. Så snart dessa strider är avklarade ges Miller uppdraget att 

leda en grupp om åtta soldater in bakom fiendelinjer, i syfte att hämta hem fallskärmsjägaren 

Ryan, vars bröder har stupat i strid. Enligt reglementet skall den överlevande sonen sändas 

hem, så att modern inte blir utan även den sista sonen. Sällskapets mestadels motvilliga färd 

går genom ett Nordfrankrike under full mobilisering, där böljande frontlinjer och enorma 

truppansamlingar från de allierades invasionsstyrkor gör sökandet efter en enskild soldat 

tämligen problematiskt. 

 

Den mer övergripande tematik som träder fram i filmen är krigets skoningslösa karaktär och 

livets förgänglighet inom dess ramverk. Det historiska vittnet som centralgestalt är även det 

ett tema som framträder starkt genom filmen. Det är först och främst dessa som bär med sig 

krigets arv – ett arv som vittnenas nära och kära aldrig riktigt kan förstå. Detta signaleras 

genom Ryans familjs oförstående gentemot den gamle veteranens flash-back-artade reaktion 

på åsynen av sin stupade kamrats gravsten. 

 

Saving Private Ryan är mycket intressant utifrån ett problematiserande perspektiv, då filmen i 

fråga har varit föremål för debatt och analys, från vetenskapligt håll, och används som 

exempel på historietematisk spelfilm både av Jönsson och Zander. Filmens skapare har lagt 

ned mycket möda på att försöka skapa en autentisk återgivelse av de faktiska, historiska 

skeendena. Även om den huvudsakliga handlingen i filmen – med dess karaktärer – är fiktion, 

finns genom verket en stark koppling till den historiska miljön – inte minst i 
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landstigningsscenen, i vilken stormningen av stränderna i Normandie skildras, på ett mycket 

brutalt sätt. I denna skildring har filmskaparna använt en rad filmatiska knep i själva 

filmberättandet. Skärmformatet har anpassats till ett format vars mått i högre grad än den som 

i vanliga fall används liknade det mänskliga synfältets. Än mer drastiskt är kanske att 

filmskaparna aktivt har valt att bryta den så kallade 180-gradersregeln Denna regel innebär att 

kameran i vanliga fall filmar en scen i en 180-graders ”halvmåne”. I händelse av att kameran 

skulle bryta denna halvmåne skulle scenens huvudobjekt plötsligt byta sida och väderstrecken 

skulle bli otydliga för publiken.
28

 I en strävan att låta kameran utgöra publikens synfält har 

denna regel ignorerats, för att kameravinkeln inte skall upplevas tillrättalagd. Alla dessa 

filmatiska grepp har använts i syfte att bygga en övertygelse hos publiken, om att bilderna de 

ser är äkta och inte enbart en rekonstruktion. Meningen är också, i förlängningen, att ge 

publiken en känsla av eget, fysiskt deltagande.
29

 

 

Ytterligare en metod som har använts för att skapa en realistisk atmosfär är en betydlig 

korrigering av färgskalorna i filmen, som har dragits ned till mycket bleka nivåer. Detta har 

gjorts för att efterlikna det svartvita filmmaterial som publiken är vana vid att se representera 

det andra världskriget visuellt. Här kan en parallell dras till filmer med antikt, historiskt tema, 

i vilka antika marmorstatyer ofta är kritvita eller enfärgade, även om de i verkligheten var 

målade och färgglada. Detta har gjorts för att inte förvirra publiken med en okänd, visuell bild 

av historien. Eller med andra ord: historien har blivit tillrättalagd för att den skall passa bättre 

i samspel med publikens förväntningar. Även om det är svårt att argumentera att en petitess 

som färgen på statyer – eller huruvida romarna egentligen hade brinnande ammunition eller 

inte, som de påstås ha i Gladiator,
30

 – utövar en negativ påverkan på publikens 

historiemedvetande, är det en tendens väl värd att beakta när det kommer till att använda 

spelfilmerna som material för skolundervisningen. 

 

Spelfilmen som historieförmedlare 

Som jag tidigare diskuterade i mitt forskningsläge finns två huvudsakliga funktioner för 

spelfilm inom historievetenskapen. Den ena är historietematisk film som historieskrivning, 

där producenterna bakom filmen aktivt har försökt göra sitt verk till en trovärdig återgivning 

av det historiska skeendet. Den andra funktionen är spelfilm som historisk källa, det vill säga 
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ett potentiellt forskningsobjekt som i sin spegling av en dåtid bär på influenser från den egna 

produktionstidens tänkande, politiska/ideologiska klimat, med mera. Det är främst den första 

av dessa två användningsområden som jag kommer att diskutera som möjlig ämnespraktisk 

grund i en undervisningssituation. Saving Private Ryan är i nuläget inte mer än tretton år 

gammal, vilket gör att dess tillkomst fortfarande ligger nära i tiden. Då så är fallet blir filmen i 

fråga mindre relevant ur ett perspektiv som behandlar den som en spegling av sin 

produktionskontext än ur ett perspektiv som behandlar den som en källa till information. 

 

Möjlig problematik 

Jag har valt att börja med en presentation av möjlig problematik som kan komma att behöva 

konfronteras i en undervisningssituation som utgår från Saving Private Ryan. Detta förefaller 

mig lönsamt ur ett praktiskt, analytiskt perspektiv, då min analys av möjliga infallsvinklar på 

arbete med filmen bör ha teoretiska hinder att försöka kringgå, snarare än att problematiken 

byggs utifrån de arbetsförslag jag sedan tidigare konstruerat. 

 

En första problematik som uppstår i arbete med filmen i fråga är dess längd. För den lärare 

som finner det lämpligast att se en film i sin helhet krävs tre värdefulla timmar för att ta sig 

igenom Saving Private Ryan. Tveklöst innebär detta ett problem, både på grund av att tid som 

kunde ha använts till annat går förlorad och på grund av att själva berättelsen blir 

osammanhängande om den måste ses färdigt i två, tre eller fler omgångar, med dagars 

uppehåll emellan. Och det finns anledning att vilja se filmen i sin helhet, inte bara scener så 

som den inledande, i vilka Amerikanska styrkor slår till mot stränderna i Normandie. Den 

historiska miljöns trovärdighet slutar inte efter beskrivning av D-dagen, utan bibehålls under 

de åtta soldaternas färd genom det krigshärjade Nordfrankrike. Deras interaktion med den 

franska civilbefolkningen samt dessas nöd, den massiva förödelse som drabbade den franska 

infrastrukturen och landsbygden och de märkliga sociala situationer som soldaterna placeras i 

är material som kan upplevas relevant av en lärare. 

 

Bortsett från denna rent praktiska aspekt gällande problematik som kommer med Saving 

Private Ryan är dess begränsade perspektiv på historien en högst relevant problematik att 

beakta. Hollywood har en tendens att närma sig de små historierna snarare än de stora, vilket 
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ger en föga tillfredsställande helhetsbild av historiska skeenden.
31

 Zander använder den 

välpassande termen ”bärplockarsperspektiv” som en beskrivning av det smala 

historieberättande som filmer ofta ger prov på, samt dess utelämnande av det som inte passar 

in i den filmatiska narrationen.
32

 En film löper i regel längst med en tydlig tidslinje, med en 

början, en mitt och ett avslut. Händelserna inom dess tidsspann är kausala och skapar genom 

berättelsen ett förlopp som tar publiken från en inledande situation till en avslutande. 

Kausaliteten är grundläggande för att inte förvirra publiken och ”osynliga” faktorer som 

medverkar till händelseutvecklingen bör inte förekomma.
33

 Detta gör dock att berättelsen i en 

film inte har råd att lyfta fram de större perspektiven, så som de stora samhällsstrukturernas 

dynamik, geografiska förändringar och klimatförändringar, samt mycket av det som skedde på 

annat håll i världen och som också bidrog till det slutliga, historiska utfallet. Dessa mer 

komplexa aspekter av historisk drivkraft är för komplexa och omfattande för att rymmas i en 

spelfilm som utgår från Hollywoods narrativa mallar. De ryms heller inte i spelfilmens estetik, 

vars kommersiella natur i regel inte strävar efter att belysa den historiska drivkraftens fulla 

dynamik och många aspekter. Jönsson menar att det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att 

spelfilm har sin tillkomst rötter i helt andra syften än en vetenskaplig historieforskning.
34

 

 

Den narrativa tendens åt vars håll spelfilm i detta avseende tycks tvingas åt, får 

historietematisk spelfilm att på många sätt anta en skepnad lik den hos en narrativ 

historieskrivning. Den narrativa historieskrivningen innebär ett berättande förhållningssätt 

gentemot beskrivning av historien, vilket syftar till att levandegöra historien för läsaren och 

på så sätt även göra den mer närvarande, relevant och begriplig. Den försöker även, oftare än 

sällan, måla upp en kronologi bland de historiska skeenden som den försöker beskriva. Kritik 

kan dock riktas mot den då dess målande karaktär ofta inte klarar av att hålla allt för många 

trådar löpande parallellt. Dess strävan efter lättillgänglighet och klarhet går stick i stäv med 

historiens komplexitet, som tarvar en tillika komplex beskrivning för att kunna beskrivas.
35

 I 

Saving Private Ryan saknas i stort sett det kringgärdande kriget helt – beskrivningar av de 

övriga fronterna och deras betydelse så väl som övriga stridande nationers insatser. 

Hollywoods amerikaniserande tendenser, att i film – inte minst om det andra världskriget – 
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tillskriva USA stora delar av kampen, är något som för jämnan väcker upprörda känslor. Detta 

gäller inte minst i Europa och Storbritannien.
36

 

 

Den massiva vikt som filmen lägger på landstigningen i Normandie, med dess dramatiska sida 

noggrant redogjort för, lyfter fokus från det större perspektivet, vi vilket det blir tydligt att 

landstigningarna i Normandie – trots sina ofantliga proportioner – inte var den definitiva 

vändpunkten i kriget. På östfronten hade Nazityskland redan besegrats grundligt vid 

Stalingrad 1942-1943 och återigen besegrats och drivits till reträtt efter misslyckade 

offensiver under sommaren 1943. Tredje rikets krigsindustri var hårt ansatt av bombningar 

och övermäktiga produktionskrav och kunde inte kompensera förlusterna, vilket i sin tur ledde 

det tyska storriket mot en långsam kvävning under trycket från den väldiga sovjetiska armén 

som avancerade västerut, samt allierade segrar i Nordafrika och senare även i Italien.
37

 Utan 

att förringa de ansträngningar som de västallierade gjorde i Nordfrankrike och på den 

västfront som öppnades där, kan påpekas att andra, kanske än mer betydande vändpunkter 

finns, som i sin tur kräver mer uppmärksamhet än det som visas eller ryms i den film man 

som lärare väljer att visa. 

 

Trots alla ansträngningar för att nå realism löper det genom Saving Private Ryan en tråd av 

romantik. Redan i de inledande scenerna ljuder den klassiska amerikanska trumpetfanfaren 

över de stillsamma gravfälten och den amerikanska stars and stripes-fanan tillåts vaja i 

helbild, filtrerande strålar från den bakomliggande solen. Senare tillåts publiken se att den 

stolt vajar sida vid sida med den franska, trikoloren, vilket minner om gamla tiders allianser, 

men kanske än mer den mark på vilken amerikaner stred. I övrigt samspelar musiken, 

klippningarna mellan då och nu och den gamle Ryans smärtfyllda interaktion med 

gravstenarna och sina minnesbilder till att bygga en melankolisk, om än nostalgisk hyllning 

till de bedrifter som den äldre amerikanska generationen åstadkom och som kom att skada 

dem för livet. Detta faktum bör tas i beaktning, då filmen annars signalerar en stark strävan 

efter ”objektiv” historisk realism. Hur pass ”skadliga” dessa romantiserade inslag är för 

fakticiteten i elevers historiemedvetande går att diskutera, men det bör anses som klart att de 

narrativa grepp som används i Saving Private Ryan kan ge eleverna en uppfattning om syftet 

med filmen och filmvisningen, som missgynnar lärarens eget. Vill läraren använda filmen 

som ett historiskt dokument bör eleverna vara inställda på detta och inte tro att filmen är ett 
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redskap för empativäckning, som skall propagera för humanismens icke-tolerans gentemot 

våld. Och dessutom bör syftet med en filmvisning som rör sig över militärhistoriska mark i 

långt ifrån alla situationer vara partisk eller på något sätt sträva efter att väcka sympati för den 

ena eller den andra stridande fraktionen. Däremot bör den beskriva alla de aktörer som deltog, 

deras olika – kanske splittrade – strävanden, de enskilda, involverade individernas situation 

och därefter sträva efter att förklara hur samspelet mellan dessa ledde fram till det historiska 

utfallet. 

 

Jag har tidigare nämnt krigsfilmers våldsinslag som en hämmande faktor i den praktiska 

undervisningen. Det är tveklöst som så, att film som försöker presentera en verklighetstrogen 

bild av krig också tvingas skildra våldsutövning, vars karaktär kan upplevas stötande. 

Audiovisuellt förmedlat våld påverkar starkt, vilket har lett fram till att en viss åldercensur har 

rått i Sverige. Detta är ett tecken på den makt som rörlig bild anses ha. Detta gör det 

nödvändigt att som lärare tänka till innan en film som Saving Private Ryan visas. För det 

första har filmen i fråga en rekommenderad åldersgräns från femton år, vilket gör att den från 

officiellt håll inte är rekommenderad för merparten av eleverna i grundskolans senare år. Och 

även om eleverna i sitt åttonde och nionde läsår uppfyller ålderskraven, innehåller vissa filmer 

– här Saving Private Ryan – så pass starka scener att somliga likväl kan ta illa vid sig. Jag 

erinrar mig en praktik, där ett antal av min handledares elever tog illa vid sig av Robin Hood 

(1991, Kevin Reynolds), även om dess våldsinslag var så pass milda att läraren inte hade 

några som helst tankar på att materialet skulle kunna upplevas som stötande eller på andra sätt 

skrämmande. Hur pass känsliga eleverna är bör med andra ord förmodligen ses som svårt att 

avgöra. 

 

Grundläggande infallsvinklar 

Mina huvudsakliga uppgifter blir under denna rubrik att försöka finna användningsområden 

av Saving Private Ryan, som kringgår den problematik som jag har byggt upp under den 

föregående och går svarar väl gentemot styrdokumentens syn på undervisningen och dess 

innehåll. 

 

Zander talar om hur olika typer av användande av film ger olika resultat och att vissa ger ett 

godare resultat än andra. Som tidigare nämnts menar han att film inte bör stå för sig självt i 

undervisning, då detta släpper fram alla de brister historietematisk film har som förmedlare av 
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historia. Med alla spelfilmens brister utpekade förefaller detta vara ett rimligt antagande. En 

spelfilm står inte stadigt på egen hand klassrummet, utan kräver stöttor och ramverk, i form av 

kringliggande aktiviteter – lärarledda eller enskilda. Detta tankesätt kommer att utgöra en 

grund för min analys av Saving Private Ryan, då dess filmatiska karaktär inte i någon större 

utsträckning distanserar den från den problematik som jag har lyft fram gällande film som 

historieförmedlare. Trots ansträngningarna som gjorts för att skapa en autentisk atmosfär 

handlar filmen inte om andra världskriget, utan först och främst om fiktiva karaktärer ute på 

ett fiktivt uppdrag. 

 

Saving Private Ryan är, som nämnts, ett omfattande filmverk, både i fråga om längd och 

detaljdjup, och således också ett gediget underlag för ett större antal pedagogiska 

infallsvinklar. Först och främst vill jag behandla några praktiska aspekter som knyter an till 

den problematik jag diskuterat ovan. Först och främst gäller det filmens längd, som i sig utgör 

ett hinder. Jag talade om att dess helhet är något som gynnar elevernas bild av den miljö som 

filmen förmedlar och att en uppdelning av den skulle kunna få verket att bli en fragmentarisk 

presentation av en miljö, främmande både i tid och rum. Det finns dock scener i Saving 

Private Ryan som är relativt fristående och således potentiella mål för användning som 

visuellt komplement till den övriga undervisningen. Jag kommer att nämna några scener 

längre ned, i mina förslag på diskussionsövningar, men en scen som torde fungera på egen 

hand, med den övriga undervisningen som bakgrund, är landstigningsscenen, som utspelar sig 

på Normandies stränder. Denna illustrerar detaljerat den miljö i vilken andra världskrigets 

soldater var verksamma i och vilka fasor som kännetecknade den. 

 

Faktaförmedling 

Trots att kommersiell film inte tycks sträva efter historisk fakticitet i första hand, är det inte 

omöjligt att likväl förmedla historiska fakta genom filmvisning i undervisningen. I fråga om 

faktaförmedling finns i fallet med Saving Private Ryan ett antal infallsvinklar att använda sig 

av. Även om det bör anses som omöjligt – eller åtminstone otroligt svårt – att återge en 

historisk händelse med en exakt precision, på en sådan detaljnivå som Spielberg har valt att 

lägga sig på i Saving Private Ryan, är den allmänna stämningen i filmen något som har givit 

filmen ett erkännande från både experter och överlevande veteraner. De sistnämndas intyg 

väger tungt, då ingen bättre än det direkta vittnet kan anses ha bättre kunskap av den atmosfär 
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som rådde.
38

 Dessa vittnens intyg var en del av det större erkännandet av filmens ”äkthet”. 

Redan från början fanns det dock – som Jönsson påpekar – en stark vilja att bygga filmen på 

en faktamässig grund. I förarbetet med filmen medverkade ett större antal historiker och 

experter, som alla hjälpte Spielberg och dennes medarbetare i sin strävan efter visuell, 

historisk korrekthet.
39

 Historikerns djupa faktakunskap om sitt område/sina områden har tagits 

tillvara, vilket – likt vittnets intyg om äkthet – bör stärka filmens faktamässiga korrekthet. 

 

Med den autentiska stämningen utpekad finns belägg för att använda Saving Private Ryan 

som en faktaförmedlande källa – om än i begränsad utsträckning. Scenen som skildrar 

stormningen av Atlantvallen är i sig tillräckligt trovärdig för att ge elever en bild av hur 

händelserna ungefärligt förlöpte, på ett marknära plan. Även om karaktärer, exakta klockslag 

och alla de mikroberättelser som utspelar sig på Spielbergs version av Normandies stränder är 

rekonstruktioner av en uppfattning av hur stormningen gick till, återspeglar bilderna själva 

skeendet på ett sätt som kanske säger mer till eleverna än vad en historieboks breda 

penseldrag gör. Chopra-Gant skriver om uppfattningen, att film kan representera historiska 

händelser och påpekar att historietematisk film tycks levandegöra historien, medan den 

akademiska versionen distanserar många människor från den.
40

 Filmen kan bli ett redskap för 

att kringgå denna problematik och tillåta eleverna att närma sig historien med inlevelse. 

 

Diskussionen som komplement 

Bland de nio lärarnas svar rörande kringliggande arbete framträder diskussionen kring filmen 

och dess innehåll – inte sällan i förhållande till den övriga undervisningen samt läromedlen – 

som en vanlig aktivitet. Om en historietematisk spelfilm nu anses vara otillräcklig i fråga om 

hur informativ den är, på ett historiskt, faktamässigt plan, förefaller det rimligt att anse olika 

former av diskussion vara en kompletterande undervisningsform att föredra. I en diskussion 

på ett faktamässigt plan kan lärare och elever ”korrigera” sina filmupplevelsers fakticitet 

genom jämförelser med kunskaper som de har förvärvat genom lärarledd föreläsning och 

läsning i läromedlen. Dessutom kan diskussion förankra mer allmänt förekommande 

händelser i filmens historieskrivning, som kan förklara generella fenomen. Ett exempel på 

sådana fenomen är mänsklig grymhet. 
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I styrdokumenten står skrivet, att historiens mörka kapitel är något som är viktigt att lyfta 

fram. Konflikter i allmänhet är centralt i denna punkt och således även de aktörer som har 

stått för alla de mänsklighetens grymheter som går under rubriken konflikter. 1900-

talshistorien är fylld av massmord och förföljelse, så som Förintelsen, bombkriget mot civila 

under det andra världskriget, kommunismens intåg – med det politiska förtryck som i Sovjet, 

Kina och Kambodja följde med den – samt mindre men likväl uppseendeväckande händelser, 

så som dödandet av civila i Vietnamkriget. I en strävan efter klarhet i historiska skeenden – 

inte minst Förintelsen och den grymhet som i allmänhet bidrog till massavrättningar av 

krigsfångar, bombkrig med mera – bör undervisning försöka nyansera orsakerna till de 

mänskliga faktorerna som driver soldater i krig till illgärningar, annars svåra att förstå. Ett 

specifikt mål med grundskolans historieundervisning är att eleven ”utvecklar förståelse av 

historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan uppfattas, 

förklaras och tolkas ur olika perspektiv.”
41

 I detta strävansmål ryms tveklöst en psykologisk 

infallsvinkel, som söker förklaringar till enskilda människors handlingar och dessas påverkan 

på historien. 

 

Saving Private Ryan innehåller ett antal scener som visar upp grymhet som en generellt 

förekommande faktor i kriget, snarare än något enbart praktiserat av de ”onda” – här tyskarna. 

Scenerna och scenernas potentiella användningsområden ser ut som följer nedan. 

 

Ett antal scener i Saving Private Ryan innehåller skildringar av regelrätta avrättningar av 

besegrade soldater – sårade så väl som oskadda. Dock är bilden av dessa inte svartvit och 

merparten av avrättningarna i filmen utförs av amerikanska, allierade soldater, som enligt det 

eleverna fått lära sig i den övriga undervisningen kämpade för demokratiska nationer, mot en 

nazistisk regim som länge suktat efter världsherravälde, inlett ett världskrig och inlett en 

massutrotning av diverse etniciteter. De första tecken på brutalitet bland de amerikanska 

soldaterna återfinns redan i filmens inledande scen, där dessa inleder en obarmhärtig 

behandling av tyskarna, så snart dessa tappat sitt övertag i striden. När tyska soldater kryper 

ur sina bunkrar, brinnande efter att ha blivit beskjutna med eldkastare ropar en amerikan 

”skjut inte, låt dem brinna till döds.” Ett liknande uttalande förväntas, kanhända, inte av en 

humanismens förkämpe. Vidare – när de amerikanska trupperna väl forcerat strändernas 
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befästningsverk – börjar tyskarna att ge upp. Med händerna uppsträckta ställer de sig på led, 

varpå ett flertal dödas av amerikanska styrkor, i något som mest liknar en avrättning. De 

dödande skotten kommer litet för sent för att se ut som en impuls. Än tydligare blir detta när 

två tyskar, med uppsträckta händer, går amerikanerna till mötes och ber om nåd, på sitt 

modersmål. En av amerikanerna påpekar att han inte förstår dem och skjuter sedan ned dem, 

ackompanjerad av en kamrat. Denne frågar senare vad tyskarna egentligen sade, varpå den 

förste – med ett leende – menar att de två ville visa upp sina händer som de tvättat inför 

middagen. Leendet, i kombination med gärningens våldsamma natur, skapar frågetecken om 

vilka faktorer som ligger bakom det uppvisade beteendet. 

 

Alla dessa intryck skapar ett underlag för en ”etisk debatt”, som svarande 1 nämner i sitt 

enkätsvar. Soldaternas beteende i Saving Private Ryan kan bli ett exempel i en bredare 

kontext och går att översätta till andra situationer, både i och utanför ämnesområdet andra 

världskriget. Det kan användas i diskussion om vilka krafter som drev tyskarna i deras 

skoningslösa dödande av judar och ryska krigsfångar – var det ett regelrätt rashat, eller en del 

av ett psykiskt grupptryck i kombination med frustration över den situation kriget satt dem i? 

Det kan också vara ett exempel på det våldsamma beteende som återfinns i en rad historiska 

händelser. Massakern vid My Lai i Vietnam, där obeväpnade män, kvinnor och barn dödades, 

är en av många exempel på brutalitet som tycks ha utlösts av psykisk press och en ilska mot 

en fiende som är svår att personifiera. 

 

Ett enklare sätt på vilket en lärare kan använda Saving Private Ryan är att enbart luta sig mot 

det faktum, att narrationen i klassisk Hollywoodfilm i sig är något som fängslar och 

engagerar. Dessa noggrant utformade konventioner ligger till grund för Hollywoodfilms 

kommersiella gångbarhet. Saving Private Ryan tycks ha en stark status, genom sin 

imponerande uppsättning utmärkelser. Filmen är nummer 43 på IMDB:s (världens största 

Internetsida för film) 250-topplista
42

 och har fått ett genomsnittligt betyg på 8,5 av 10, av mer 

än 300 000 röstande
43

, vilket vittnar om att den är uppskattad av flertalet. Detta torde – i alla 

enkelhet – betyda att filmen anses vara av god filmatisk kvalité. Kursplanen för historia i 

grundskolan nämner tidigt att ”ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga 

sin omvärld i en tidsdimension och ge möjlighet att leva sig in i gångna tider och de 
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förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser.”
44

 

För att stimulera till nyfikenhet krävs pedagogiska metoder som lämpar sig för att uppfylla 

detta syfte.  
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Slutsats 

Några ord bör inledningsvis sägas om enkätsvaren, vars innehåll tveklöst varierade i kvalité 

och djup. Upphovsmännen – och även de tilltänkta upphovsmännen, som valde att inte delta – 

uppvisade i allmänhet ett svalt intresse för undersökningen. Med all respekt för lärares 

tidspress måste poängteras, att attityden hos de tillfrågade tveklöst bar på ett visst ointresse. 

Efter att ha varit i kontakt med – i princip – alla högstadierektorer och SO-lärare i Jönköpings, 

Växjös och Borås kommun och ändå enbart med nöd och näppe uppnått nio enkätsvar, är det 

svårt att låta bli att misstänka, att spelfilm i historieundervisningen av flertalet inte upplevdes 

som ett relevant ämne. 

 

Lärarnas undervisning 

Med resultatet i hand förefaller det mig intressant att först och främst blicka tillbaka på den 

grund som – tillsammans med andra, i inledningen nämnda faktorer – ledde mig till detta 

arbete. Jag hade en uppfattning om att spelfilm i skolan ofta figurerade som en sorts belöning 

till elever efter avklarat läsår eller avklarade ämnesområden – ett löfte som syftade till ökad 

motivation. I svaren har inga erkännanden som stöder detta intryck återfunnits, även om vissa 

svar har varit så pass tunna och löst relaterade till kursplanen, att det har gått att misstänka en 

viss tillrättaläggning – gjord i samband med enkätsvarets tillkomst – av det faktiska 

planeringsarbetet. Oavsett hur saken ligger till har alla de nio lärarna presenterat en koppling 

till styrdokumenten, som signalerar att de är överrens om att spelfilm – på olika vis – är ett 

potentiellt, pedagogiskt redskap vars tillämpning ryms inom styrdokumentens ramar. 

Merparten av de svarande har framfört en bild av hur ämnesområdet varit kopplat till 

styrdokumenten och att själva filmvisningen enbart var ett redskap av många för att uppnå 

målen, men inte hur arbetsmetoden i sig var det. Svarande 1 gjorde dock detta och menade 

bland annat att filmmediet svarade väl gentemot styrdokumenten, som talar om att sporra 

elevernas historieintresse i allmänhet. 

 

Utsträckningen i vilken de tillfrågade använde sig av spelfilm varierade, allt ifrån en gång i 

terminen eller mindre än så, till flera gånger i terminen. Det sistnämnda torde signalera ett 

förtroende för spelfilm som pedagogiskt redskap, då den samlade tiden för ämnet historia är 

knapp. Att somliga väljer bort användning av spelfilm, trots att de erkänner det som ett 

redskap, kan ha att göra med dess tidskrävande natur. Detta påpekas av svarande 4. 



 41 

Gällande den pedagogiska kontext som lärarnas filmvisningar återfanns i gick en tydlig trend 

att se bland de nio svarande. Ingen lät filmen stå ensam i undervisningen, utan lät den vara en 

del av större antal moment som berörde den aktuella delen av det aktuella ämnesområdet. De 

svarande nämnde ett antal olika användningsområden för de filmer som de hade använt. 

Majoriteten av de svarande nämnde ”diskussion” som det arbetssätt som de först och främst 

använde. Diskussionsövningarnas innehåll var i regel ospecificerat i svaren, men svarande 1 

menade att diskussionen i vissa fall var av etisk karaktär, knuten till förintelsen. Svarande 4 

menade att diskussionen ibland – så som i den svarandes exempel med Valkyria – var av 

kontrafaktisk karaktär, så till vida att den syftade till att försöka få eleverna att genom 

diskussion se vilka de avgörande faktorerna var och sedermera vad som skulle ha kunnat sluta 

annorlunda i händelse av att någonting skedde på annat sätt än vad de gjorde. Andra, så som 

svarande 6, använde spelfilm som ett underlag för en källkritisk debatt, lutad mot innehållet i 

den övriga undervisningen. Det hade onekligen varit intressant att studera det praktiska 

filmanvändandet närmre än vad som har gjorts i denna studie. Speciellt den kringliggande 

undervisningen finns anledning att kartlägga mer detaljerat, då det är denna som tycks placera 

filmer i en undervisningssituation, beskriver syftet med dem och i allmänhet utgör det 

praktiska arbetet. En mer detaljerad kartläggning skulle kunna vara till nytta för verksamma 

lärare och öppna dörren för arbetsmetoder knutna till filmmediet som av flertalet lärare 

kanske har upplevts som irrelevanta för undervisningen. 

 

Gällande ämnesområden och kunskaper inom dessa, samt val av film, var det andra 

världskriget ett återkommande tema som tydligt dominerade enkätsvaren. Somliga, så som 

svarande 8, menade sig i förta hand använda film specifikt i arbete kring det andra 

världskriget och inte i den övriga undervisningen. Förintelsen under den aktuella perioden i 

synnerhet var framträdande i lärarnas ämnesval, inte sällan kopplad till en empatisk och 

moralisk del av historieämnet, som kom i form av diskussion inom klassen. Titlar som 

berörde förintelsen var flera: The Pianist, Livet är underbart och Schindler’s list. Även mer 

direkt krigshistorisk film förekom i lärarnas svar. Dessa skapade ett underlag för krigens 

militära aspekter. Titlar som Saving Private Ryan och Stalingrad nämndes. Tillika fanns 

filmer representerade i lärarnas svar, som belyste det andra världskriget ur många olika 

vinklar och – i kombination med den övriga undervisningen – var ämnade att förmedla olika 

kunskaper. Mellankrigstidens händelseutveckling fanns omnämnd i svaren och belystes med 

Rise of evil, av svarande 8 och 9. En vilja att förmedla ett källkritiskt tänkande till eleverna 

uttrycktes av svarande 6, som inkluderade källkritiska övningar i undervisningen kring filmen. 
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Svarande 4 tycktes vilja odla ett kontrafaktiskt medvetande hos sina elever, som fick debattera 

kring alternativa historiska utfall. 

 

Trots att få radikala skillnader i syn på filmers olika lämplighet i undervisningen gick att 

notera bland lärarnas svar, är svarande 6 och svarande 8 intressanta att jämföra i fråga om 

splittrad syn på ämnet. Svarande 6 använde exempelvis Troja som en film om antikens 

Grekland, medan svarande 8 talade om samma film som ett filmexempel som inte hade ett 

tillräckligt gott ”undervisningsvärde” för att kunna fungera i klassrummet. Då båda lärarna 

har formulerat en funktionell förankring i styrdokumenten och således inte arbetar utanför det 

ramverk inom vilket de är förpliktigade att arbeta i, bör det anses troligt att påstå, att deras 

olika syn på specifika filmers duglighet ligger i deras praktiska användande av den. Vid en 

jämförelse av de två svarandes arbetsmetoder med film, är det tydligt att svarande 6 låter 

filmerna ta en större plats i undervisningen än vad svarande 8 gör. Den sistnämnde menade att 

film i undervisningen mest blev en visuell inledning av ett ämnesområde, till vilken läraren 

senare kunde ”referera till” under den andra undervisningen. Den förstnämnde menade 

däremot att arbetet med filmen var format som en ständigt pågående diskussion, inflikad både 

före, under och efter filmvisningen. Den svarande menade också att eleverna fick göra egna 

fördjupningsarbeten knutna till personer och händelser i filmen samt ta del av lärarledd 

undervisning som nyanserade och förklarade filmens innehåll. 

 

Svarande 6 ger en bild av en undervisningskontext som i högre grad än den svarande 8 ger har 

potential att låta spelfilm fylla olika funktioner. Genom att hålla en ständig diskussion levande 

under den period i vilken en film visas, genom att låta filmen i fråga ständigt appliceras på en 

faktabaserad verksamhet – så som fördjupningsarbeten och föreläsning – samt genom att i 

allmänhet använda en bredare repertoar av arbetsmetoder med film, öppnas portarna för en 

användning av fler och olikartade filmer. Det förefaller mig troligt att anta, att Troja inte 

passade in i en undervisningskontext lik den som svarande 8 presenterade, då lärarens metod i 

fråga, mer än svarande 6:s, var beroende av en viss faktamässig korrekthet, för att kunna fylla 

funktionen som referensmaterial. I en verksamhet så som den svarande 6 presenterar är 

begränsningarna färre, då diskussion och fördjupning kan kompensera för den fiktion som den 

aktuella filmen är uppbyggd av. Illiaden kan bli ett underlag för en allmän förståelse av den 

antika Greklands kultur och dess människor, om läraren förlägger filmatiseringen i en 

undervisningskontext som inte kräver en hög grad av direkt faktaförmedling av den. Med ”för 
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lågt undervisningsvärde” får vi således anta, att svarande 8 talar om Troja i förhållande till 

sina egna klassrumsaktiviteter, snarare än klassrumsaktiviteter i allmänhet. 

 

Saving Private Ryan i klassrummet 

Saving Private Ryan är ett gott exempel på historietematisk film som följer Hollywoods 

kommersiella och narrativa mallar, vilket framgår vid en studie av filmen. Den fokuserar på 

den lilla berättelsen snarare än den globala och som förför och väcker sympati med 

romantiska inslag och fokus på de enskilda, hårt stridande och utsatta soldaternas hårda kamp 

mot döden. Både Zander och Jönsson påpekar att filmen fokus inte ligger på det andra 

världskriget som krig, utan på den narrativt korrekta berättelsen i vilken filmens karaktärer 

deltar. Att den i hög utsträckning är en fiktiv komposition, samtidigt som den ger en illusion 

av realism genom sin noggranna detaljrikedom i fråga om tidsenlig känsla – rekvisita och 

miljö – gör den till en potentiell fallgrop i undervisningen, i händelse av att den skulle stå för 

sig själv. Dess utelämnande av den övriga krigshistorien placerar inte de historiska 

händelserna i tiden och kan genom dess audiovisuella karaktär bidra till att forma ett 

historiemedvetande som snedfördelar den vikt som från akademiskt håll ges de historiska 

händelserna. 

 

För den som väljer att använda Saving Private Ryan utan kompletterande undervisning och 

låta den berätta ”historien om andra världskriget”, kommer krigets tämligen omfattande helhet 

att utelämnas, på grund av den smala yta i tid och rum som filmen i fråga rör sig över. Saving 

Private Ryan säger intet om det andra världskriget som ett globalt krig, om de skeenden som 

ledde fram till filmens plötsliga början eller vad som hände efter dess tvära slut. Däremot ger 

den en mycket noggrant rekonstruerad bild av krigets verklighet, genom sin strävan att återge 

strid på en vittnesgrund och genom användning av alla de metoder som går att tillämpa i 

filmskapande, för att ge en illusion om närhet och delaktighet. Zander använder termen 

”artificiell realism” som en beskrivning av den tendens film har, att genom tekniken kunna 

bygga en verklighet så trovärdig, att det publikens ögon ser förefaller dem verkligt.
45

 Saving 

Private Ryan har fått ett erkännande gällande sin visuella trovärdighet, vilket gör – hävdar jag 

– att filmen lika väl som ett foto kan, till elever, förmedla bilden av det som skedde i det andra 

världskrigets många strider. Tillika påpekar Zander att bildmaterialet från landstigningen i 

Normandie är knappt, då merparten gick förlorat. Detta gör att den direkt visuella delen av det 
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för kriget viktiga landstigningen i Normandie består av ett antal, mycket suddiga fotografier.
46

 

Då så är fallet går det att argumentera för att filmen i fråga, återigen i skolundervisningen, är 

ett bättre visuellt komplement till den övriga undervisningen i ämnet, än de autentiska 

bilderna – även om det ena givetvis inte utesluter det andra. Filmen skänker eleverna inlevelse 

genom inbillat deltagande, på ett sätt som suddiga fotografier – trots sin status som 

primärkällor – kanske inte kan. 

 

Sett till lärarnas svar går paralleller att dra mellan Saving Private Ryan och lärarnas arbetssätt. 

Filmen tycks kunna erbjuda en rad infallsvinklar vilka kan vara lämpliga i olika 

undervisningssituationer. De svarande lärarna har givit ett flertal exempel på undervisning 

som skulle passa väl i arbete med filmen i fråga. Den moralisk diskussionen som flertalet 

svarande nämnde går tveklöst att hålla i arbete med Saving Private Ryan och tillika går den 

visuella uppvisningen av historien att finna i filmen, som är en noggrann rekonstruktion sett 

till uppvisad geografi och rekvisita. Att förmedla fakta, som bland annat svarande 1 ansåg var 

en del av syftet med filmvisningar, är också möjligt med Saving Private Ryan, då denna ger 

en trovärdig bild av ett kortare, detaljerat skeende. 

 

Jag vill avsluta min studie med ett resonemang som knyter an till den filmkonsumtion jag 

nämnde i min inledning, som i dag utgör en stor del av vår kontakt med populärkultur. Detta 

slutliga resonemang lyder som så, att historietematisk film som präglas av faktamässig 

inkorrekthet är att argumentera för i undervisningen, snarare än tvärtom. Spelfilm konsumeras 

både på biografer runtom i Sverige och i hemmen och flertalet är tillgängliga både på legala 

och illegala vis. Det går inte att förneka, att film – lämpligt eller olämpligt som historisk 

faktaförmedlare – är ett medium som människor, inte minst unga, tar del av i stor 

utsträckning. Således kommer elever åtminstone förmodligen någon gång att se – eller kanske 

redan har sett – en eller ett antal av de filmer som lärarna överväger att inkludera i sin 

undervisning. Det är inte alls otroligt att Saving Private Ryan, vars anseende är gott och vars 

spridning är stor, kommer att vara en av dessa filmer. Alla historietematiska filmer bär på 

olika sanningshalter, men – vilket Jönsson och Zander som redan nämnts påpekar – 

kompromissar ständigt med det historiskt överenskomna händelseförloppet för att inte bryta 

gentemot de narrativa regler som måste följas för att göra filmen njutbar för publiken. Saving 

Private Ryan är inget undantag, trots sin noggrant framarbetade och verklighetsförankrade 
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atmosfär. Således är – med det faktum att filmen i fråga är vida sedd i åtanke – finns starka 

skäl till att inkludera filmen i skolans undervisning. Det förefaller mig med detta i åtanke inte 

konstruktivt att argumentera för att historietematisk film skall uteslutas ur 

skolundervisningen, på grund av sin bristande sanningshalt. Film är en del av elevernas 

vardag och bidrar genom sitt berättande till att forma deras historiemedvetande, oavsett om 

läraren väljer att visa film eller inte. Således finns det all anledning att i viss mån visa film, 

nyansera genom kompletterande undervisning, bygga en förståelse för det verkliga historiska 

skeendet genom fördjupningsarbeten och diskussion samt aktivt kritisera filmen genom 

källkritiska övningar. Detta är ett steg på vägen, om än enbart ett av många, för att utforma en 

fakticitet i elevernas historiemedvetande.
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Bilagor 
 

Enkätundersökning av spelfilm i historieundervisningen 

Med denna enkätundersökning ämnar jag kartlägga tio SO-lärares användande av spelfilm i 

skolans historieundervisning. Mitt syfte är att studera de pedagogiska möjligheter som 

kommer med ett sådant. Svaren på frågorna skrivs i fritext under varje fråga. Ifylld enkät 

sparas och skickas tillbaka snarast, till eh222ax@student.lnu.se. Tack för din medverkan! 

Erik Hermansson 

 

Hur ofta använder du dig av spelfilm i historieundervisningen? Visar du filmen i sin 

helhet eller enbart bitar av den? 

Svar:  

 

Ge exempel på en film som du har använt dig av i historieundervisningen. 

Svar: 

 

Vilken koppling hade filmen till det aktuella arbetsområdet? 

Svar: 

 

Vilka kunskaper ville du förmedla till dina elever genom filmvisningen? 

Svar: 

 

Föregicks eller följdes filmvisningen av diskussion eller andra former av elevarbete? 

Hur såg detta ut? 

Svar: 

 

Upplevde du några pedagogiska hinder/problem i ditt arbete med spelfilm i 

historieundervisningen? 

Svar: 

 

Knöt filmvisningen och det eventuella arbetet an till styrdokumenten? På vilket sätt? 

Svar: 

 


