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Abstract 

Movies are a part of everybody’s, including student everyday life. Teachers have to give 

their students the tools and means to critically examine movies and media as a whole. 

This study aims to examine how seven teachers in southern Sweden didactically 

motivate their use of movies; specifically entertainment features in the history subject. 

The theoretical framework of this study is Knud Illeris theories about the three 

dimensions of learning. These three dimensions are: content, motivation and interaction. 

Content is what the learning process is supposed to teach, motivation is the individuals 

own drive to absorb the content and interaction refers to the interaction between the 

individual and the close social sphere and the society.  

 

The results of this study show that the teachers interviewed are positive to the use of 

movies in the history subject. At the same time they were critical of the factuality of the 

history in movies. The main reason for showing movies to the students, according to the 

teachers, is that it offers a visual and emotional opportunity to experience history. 

Movies can also awaken an interest for history in the students. Even though the teachers 

are working at different schools and in different counties most of them apply a similar 

approach to using movies as a method of teaching. Most of them use it as a basis for 

discussion with the class and amongst the students. Another reoccurring result in the 

interviews is the lack of time in the courses in history. This inhibits the use of movies in 

the classroom.  

ojojoj, Goldenboi and Arabian Princess, power 
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1 Inledning 

Det finns en diskussion mellan historiker om äktheten i underhållningsfilmens historia. 

Vissa hävdar att den leder till en förenklad syn på historien som till och med kan vara 

skadlig.
1
 Andra hävdar att det är en tillgång för historievetenskapen eftersom filmens 

värld ger möjligheter för exempelvis spekulation om historiska karaktärers känsloliv. 2 

Film är någonting som dagens ungdomar stöter på varje dag i både skolvärlden och 

andra sociala sammanhang. Skolan har traditionellt sett haft en skeptisk syn på 

populärkultur. Underhållningsfilmens ställning är alltså inte självklar i skolan.
3
 Men hur 

använder sig lärare av underhållningsfilm i undervisningen? 

 

Det finns historiker som lyfter fram att historia aldrig kan ses som en helt korrekt 

historieskrivning. Bland annat menar Robert A. Rosenstone att inte ens vetenskaplig 

historia kan ses som direkta faktiska beskrivningar av hur det var under en viss historisk 

epok. Även vetenskapliga historiker gör antaganden om hur det såg ut, så egentligen 

finns det ingen historia som kan sägas vara en korrekt historia.4 Därför menar han att 

man från forskarhåll inte borde se ner på underhållningsfilmen som historieskrivare. 

Dock finns det ett problem med Rosenstones syn på historieämnet. Om man hårdrar det 

innebär hans argument att vi aldrig kan säga något om någonting med säkerhet om 

historien, eftersom att allt endast är tolkningar.  

 

Andra historiker hävdar att populärhistoria leder till att människor får en skev syn på 

historia. Jonas Nordin skrev i Svenska Dagbladet 26 mars 2004 att dålig historia inte 

bör ses ha ett egenintresse. Nordin argumenterar för att populariseringen av historien 

ofta medför osunda värderingar och förenklingar som snarare skadar ett samhälle än 

berikar det. Nordin menar att vi inte borde värdera vår samtid utifrån sådana historiska 

argument. De gånger man bör använda sig av historia är när man vill förstå, inte 

fördömma eller upphöja en viss epok eller skeende. Nordin menar att det vetenskapliga 

historieämnet inte gör sådana förenklingar som populärhistorien gör.
5
 

Underhållningsfilm är en del av historiens popularisering och erbjuder en förenklad syn 

                                                 
1
 Nordin, Jonas, SvD 26 mars 2004, hämtad: 2014-11-24. 

2
 Toplin, Robert Brent, History by Hollywood: the use and abuse of the American past, Univ. of Illinois 

Press, Urbana, 1996 s. 5. 
3
 Persson, Magnus, (red.), Populärkulturen och skolan, TPB, Johanneshov, 2012, s. 28-29. 

4
 Rosenstone, Robert A., History on film/film on history, Pearson/Longman, Harlow, 2006, s. 1. 

5
 Jonas Nordin, SvD 26 mars 2004. 
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på det förflutna med faktafel och antaganden. Han menar att det till och med ibland är 

bättre att vara historielös än att ha en skev uppfattning av historien.   

 

Traditionellt sett har skolan ofta intagit en skeptisk ställning till populärkulturen i 

allmänhet. Skolan har snarare sett den som ett hot mot bildning och att den 

tillhandahåller dålig kultur. Väldigt sällan har populärkulturen setts som ett hjälpmedel. 

Om populärkulturen användes i skolan var det för stärka den egna positionen som den 

goda kulturens försvarare. På senare tid har dock populärkulturen letat sig in i skolans 

värld.
6
 Film, datorer och interaktiva hjälpmedel är idag en del av skolvärlden. Detta är 

ingen nyhet, och läroplanen för ämnet historia slår fast vikten av att använda ny teknik i 

undervisningen: 

  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av 

sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som 

skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik 
7
  

 

Film kan erbjuda tittaren ett sätt att rymma ifrån sin verklighet. Dessutom kan 

underhållningsfilmen användas till undervisningssammanhang. Eftersom film har en 

påverkan på människor bör skolan utveckla och utnyttja detta för att fånga elevernas 

intresse för det aktuella ämnet.
8
 Det är då viktigt att se till att ungdomarna har de rätta 

verktygen för att kritisk kunna bedöma vad det är de ser och hör. 

 

Skolans skeptiska hållning till populärkulturen är ett intressant fenomen som vi tycker 

borde undersökas och belysas mer. Eftersom att ungdomar i så stor utsträckning har 

kontakt med populärkulturen borde skolan ge den större utrymme. Film har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning använt och vi upplever det som ett bra sätt att väcka ett 

intresse hos eleverna till exempel för en epok. Därför finner vi det intressant att 

undersöka hur historielärare didaktiskt motiverar film som undervisningsmetod.  

 

Diskussionen om underhållningsfilm som förs inom historieämnet men även skolans 

skeptiska hållning gentemot populärkulturen indikerar att det finns mycket forskning att 

                                                 
6
 Persson, (red.), s. 28-29. 

7
 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 

Stockholm, 2011 (härefter används förkortningen: Lgy 11),  s. 66. 
8
 Considine, M. David och Baker, Frank, Focus on film: Learning it through the movies, Middle ground. 

Volym 10, No 2., 2006, s. 14.  
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bedriva inom detta område. Vi ser att det finns flera potentiella infallsvinklar till detta 

ämne, men då vi är blivande lärare intresserar vi oss för lärarprofessionens inställning 

till underhållningsfilm. Denna undersökning kommer rikta fokus mot lärarnas 

didaktiska överväganden av underhållningsfilm som undervisningsmetod.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Knud Illeris lärandeteorier undersöka hur 

gymnasielärare didaktiskt motiverar underhållningsfilm som undervisningsmetod i 

ämnet historia. Undersökningen utgår från följande frågeställningar:  

 

●  Hur motiverar lärarna användandet av film i undervisningen och vad är det de 

vill belysa med just dessa? 

● Hur ser lärarnas lektionsupplägg ut när de använder sig av underhållningsfilm i 

undervisningen?  

 

2 Bakgrund 

I detta kapitel ges en beskrivning över populärkulturens ställning i den svenska skolan, 

och diskussionen om underhållningsfilm i historieämnet. Vidare ges en bild av vad i 

styrdokumenten för skolan som stödjer användningen av film i historieundervisningen. 

Det är framför allt de övergripande målen och målen för historia som är av vikt då dessa 

styr vilken typ av undervisning som bedrivs i skolan.  

 

2.1 Populärkulturens ställning i skolan 

Medier och populärkultur har i dagens samhälle en mer central roll i ungdomars 

identitetsskapande. Populärkulturen är ibland den enda formen av kultur som ungdomar 

konsumerar, och det är därför viktigt att skolan kan förhålla sig till den. 
9
 

 

Under 1950-talet och framåt började man dock inse att det viktigaste var att eleverna 

läste, inte vad de läste. På grund av denna inställning fick populärkulturen en plats i 

skolan, men trots detta var skolans inställning gentemot populärkulturen fortfarande 

skeptisk.
 10

 Under 1960-talet började populärkulturella böcker få en plats i skolan dock 

                                                 
9
 Persson, (red.), s. 15-17. 

10
 Persson, (red.), s. 37. 
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under små och kontrollerade former. Anledningen var att skolan ville framhäva de 

negativa aspekterna av populärkulturen och de goda i vad som ansågs vara finkultur
11

. 

Magnus Persson kallar detta för vaccinationsmodellen, vars grundtanke var att eleverna 

med hjälp av lärare och föräldrar skulle uppnå målet att förhålla sig till ett kritiskt 

tankesätt angående populärkultur.
12

  

 

Skolans inställning är idag betydligt mer positiv till populärkultur och idag har den en 

självklar plats i skolans värld.
13

 Persson menar att skolan måste överge synen att den 

endast ska hantera finkultur, och istället jobba för mångfald i sitt kulturutbud.  

 

2.2  Styrdokumenten och populärkulturen 

I Lgy11 finns det stöd för användningen av film som undervisningsmetod. I de 

övergripande målen går till exempel att läsa:   

  

Det är skolans ansvar att varje elev: 

 har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och 

läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och 

värderingsfrågor. 
14

  

 

Det handlar då att man som lärare genom film ger eleverna möjlighet att kritiskt bedöma 

film, men även ger dem möjligheter och kunskaper att kunna använda film och annan 

teknik som kunskapskälla eller lärandekälla. 

 

I historieämnets syfte i läroplanen för gymnasieskolan står det: 

 

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, 

förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. 

Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika 

tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden.
15

 

                                                 
11

 Med finkultur menar vi den kultur som ofta sätts i motsats till populärkulturen. Exempelvis en opera 

kontra en underhållningsfilm. 
12

 Persson, (red.), s. 31-35. 
13

 Persson, (red.), s. 37-49. 
14

 Lgy 11, s.9-10. 
15

 Lgy 11, s. 66. 
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Det är alltså ämnets syfte att eleverna ska kunna tolka och se, exempelvis hur 

underhållningsfilm använder sig av historia och hur den presenterar historien.  

 

I Historia 1a1 50 poäng, 1a2 50 poäng, och 1b 100 poäng, nämns inte film specifikt. 

Dessa är de grundläggande historiekurserna på gymnasiet och ska bygga på de 

kunskaper eleverna har från grundskolan. Det finns dock andra mål som kan relateras 

till film, och användningen av film som undervisningsmetod. Det står att 

undervisningen i Historia 1b ska behandla:  

 

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. 

Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika 

föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i 

aktuella konflikter.
16

  

 

I kursplanen för Historia 2b kultur 100 står det uttalat att historieundervisningen ska 

behandla film. Det är inget konstigt att film nämns specifikt här eftersom hela kursen 

ska behandla kultur. Det står att undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:  

 

Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska 

teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom 

olika former av ungdomskultur.
17

  

 

Sammantaget finns det alltså stöd för att film bör förekomma i undervisningen, även om 

det inte nämns specifikt i kursplanerna för de grundläggande historiekurserna. I de 

övergripande målen står det dock att eleverna ska kunna kritiskt granska det de ser och 

hör, alltså kunna granska film. Detta är något som alla ämnen tillsammans ska 

tillgodose i undervisningen, och är inte enbart specifikt för historieämnet.  

 

2.1  Film i historieämnet 

 

It is not a real world, of course but then again, neither is that other historical 

world, the one conjured up for us in the textbooks we endured in grammar 

and high school and university. 
18

 

                                                 
16

 Lgy 11, s. 73. 
17

 Lgy 11, s. 78. 
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Med detta menar Robert A. Rosenstone att även den traditionella historieskrivningen 

och den traditionella historieundervisningen borde ses med de kritiska glasögon som 

riktas mot film. Vidare menar Rosenstone att de böcker och avhandlingar som är 

skrivna av seriösa historiker inte heller är direkta fönster till det förflutna. 
19

  

 

Enligt Robert Brent Toplin menar vissa filmkritiker att historiska filmer presenterats 

positivt och genialiskt. Andra har dock riktat kritik på grund av att filmskaparna 

presenterar fiktion, istället för historisk fakta.
20

 Hollywood producenternas främsta mål 

är framgången av filmförsäljningen. De uppskattar dock om forskare tar emot deras 

produkter för att använda filmerna, respekten från historiker och lärare är de däremot 

inte intresserade av.
 21

 Toplin menar alltså att filmskapare inte bryr sig om vad 

historiker säger om deras filmer eftersom att de sätter vinstintresset före historisk 

korrekthet. Dock bör man ha i åtanke att allt för mycket kritik mot historieskrivningen i 

en film kan leda till en sämre vinst.  

 

Många forskare har en tanke gemensamt; Hollywoodfilmers behandling av historien. 

Men de är också fördömande av det dramatiska formatet. Trots att många historiska 

dramer innehåller mer eller mindre fiktion, kan de dock ha en betydelsefull roll som 

publiken uppskattar. Dess färgglada och spännande berättelser ger tittarna en annan 

känsla visuellt. Dokumentärfilmer är ofta baserade på fotoarkiv eller tidningar, det 

bidrar till att tittarna inte ifrågasätter filmens historiska fakta. Underhållningsfilmer ger 

oss en möjlighet att spekulera i de historiska karaktärerna som framträder eftersom de 

inte behöver förhålla sig till den korrekta historieskrivningen.
22

 

 

Underhållningsfilm i undervisningen har under lång tid diskuterats i forskarvärlden, och 

redan 1990 menade Lars Terner att flera forskare hävdade att film och TV var de 

främsta kunskapskällorna för ungdomar.
23

 Det var film och TV som fångade ungdomars 

uppmärksamhet i den tidens samhälle, i och med den teknologiska utvecklingen. Terner 

hävdade dock att lärare undvek sig för att visa film i skolan på grund av att det krävde 

                                                                                                                                               
18

 Rosenstone, s. 1. 
19

 Rosenstone, s. 1-2.  
20

 Toplin, s. 2. 
21

 Toplin, s. 5. 
22

 Toplin, s. 5. 
23

 Terner, Lars, Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen, Centrum för barnkunskap; Centrum 

för didaktik, Univ., Uppsala, 1990, s. 21. 
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mycket arbete. Inom historieämnet kan en lärare visa olika sorters film i 

undervisningssyfte, bland annat dokumentärfilmer, propagandafilmer eller 

underhållningsfilmer. Terner menade att underhållningsfilmer är de mest omfattande av 

de olika kategorierna, men han varnade lärare för att visa hela underhållningsfilmer. 

Istället menade han på att läraren borde visat de relevanta delarna av 

underhållningsfilmer.
24

 Ulf Zander skriver i sin bok, Clio på bio, att filmer sällan, 

kanske till och med aldrig, har som högsta mål att återge en korrekt historisk skildring 

av ett skeende eller en person. Film måste bedömmas på andra grunder än just 

historievetenskapliga. Film borde ses ur den samtida kontext som den är skapad i för att 

ge en förståelse till den historiska kontexten. Zander menar att utgångspunkten gällande 

historiska filmers fakta är relativt ointressant. Det som faktiskt är intressant att studera 

är istället hur historisk verklighet konstrueras på film.
25

  

 

Skaparna av underhållningsfilm använder historia för att skapa intressanta manus och 

säljande produkter. I historieämnet brukar användningen av historia kallas för 

historiebruk. Ett annat begrepp inom historien och i läroplanen för historia på gymnasiet 

är historiemedvetande. Peter Aronsson kopplar in historiebruk i sin definition av 

historiemedvetande och menar att historiemedvetande är det som avgör hur 

historiebruket ser ut. Historiebruk menar Aronsson är den process då källorna vi har till 

historien sammanbinds och används för att skapa en betydelsefull undervisning. 
26

 

Användandet av källorna är alltså en del av historiebruket, det kan så väl vara en 

lärobok i historia, eller när Leonard Cohen sjunger om avrättningen av Jean d’Arc.  

 

Anders Sjöbrandt menar att filmer, även om de innehåller faktafel kan ge oss mycket 

kunskap om historien. Han hävdar att populärkulturen är mer intresseväckande än 

exempelvis historieböcker. Detta för att berättelsen är viktig för människan och är 

central för individers självförståelse. Det beror på att berättelsen kopplas ihop med 

upplevelsen, och det är upplevelsen som förstärks genom att titta på filmer. Källkritiken 

är givetvis viktig enligt Sjöbrandt, han menar att det som bör observeras i en film är 

berättarperspektivet, detta på grund av att filmregissören utgår från sitt perspektiv. 

Därför är det viktigt att uppmärksamma att allt inte stämmer när det gäller historisk 

                                                 
24

 Terner, s. 22. 
25

 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 

14. 
26

Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004 

s. 17. 
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fakta i underhållningsfilmer. Han ger även lärare råd om hur de kan arbeta med film i 

undervisningen, en metod han lyfter är att till exempel föra diskussioner med eleverna 

efter filmen för att se vilka känslor som förmedlas. En annan arbetsmetod med film i 

undervisningen är att låta eleverna berätta om en historisk film som betyder mycket för 

dem och sedan analyserna denna.
27

 

 

Skolverket publicerade en artikel som behandlar hur lärare kan analysera 

underhållningsfilmer. Mikael Kowalski menar att lärare bör se till att elever har 

förkunskaper om en historisk epok, detta kan lösas genom att ha en teoretisk 

genomgång innan filmen visas. En metod han nämner är att välja ut nyckelscener i 

filmen och jämföra dessa med exempelvis skriftliga källor. Han hävdar att det är viktigt 

att ha källkritiska glasögon vid en filmvisning. Andra metoder som Kowalski nämner är 

att ifrågasätta tidsaspekterna och jämföra dessa med andra källor. Han menar att 

underhållningsfilmer är viktiga och berikande, och historiska filmer kan exempelvis 

användas för att diskutera historiebruk men även filmens budskap enligt honom.
28

 

 

David M. Considine och Frank Baker skriver om elevers utökade intresse för filmer. De 

menar att elever tar till sig kunskap effektivare genom att visa filmer i skolan. 

Författarna hävdar att elever engagerar sig när de får analysera och diskutera en film 

efter att ha sett den. Considine och Baker menar att filmer är omdiskuterat bland lärare 

och menar att lärare inte behöver visa en hel film, utan att nyckelscener också har en 

viktig funktion. Dessutom menar de att lärare efter att ha arbetat med film som 

undervisningsmetod, snabbt blir bekväma med detta medium. Att välja en eller flera 

scener som är gripande kan bidra till att elever blir engagerade i klassrummet på grund 

av det stora intresset. De menar att eftersom film och annan teknologi präglar det 

nuvarande samhället, väcker det också ett intresse för eleverna, och film kan därmed 

bidra till att eleverna uppskattar undervisningen.
29

  

 

                                                 
27

 Jämterud, Ulf, Källkritiska aspekter på film (Historia), Skolverket, 2012, 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/kallkritiskaaspekter-1.183286. 
28

 Mannerheim, Filippa, Analysera spelfilmer källkritiskt (Svenska – film), Skolverket, 2012, 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-

larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/analyseraspelfilmer-1.184840. 
29

 Considine, Baker, s. 13-14. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/kallkritiskaaspekter-1.183286
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/kallkritiskaaspekter-1.183286
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/analyseraspelfilmer-1.184840
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kallkritik/skolamnen/analyseraspelfilmer-1.184840
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2.2 Kritik mot underhållningsfilm i undervisningen 

Toplin menade att den absolut vanligaste invändningen mot användandet av 

underhållningsfilm som historieskrivare var dess syfte. Historiker och filmskapare har 

två vitt skilda syften med att presentera historia. Här vill historikern på ett så trovärdigt 

och korrekt sätt som möjligt presentera en bild av hur ett skeende var. Filmskaparens 

högsta syfte, enligt Toplin, är däremot att skapa en spännande berättelse som kan 

generera pengar. Därför menar många historiker att det inte går att se historisk film som 

bidrag till det akademiska ämnet historia. Toplin menar dock att underhållningsfilmer 

ger oss större möjlighet till att spekulera i den historiska faktan som framkommer i 

filmerna.
30

 

 

Rosenstone menar att det är någonting som sker med historiska filmer. Vi kan betala för 

att besöka exempelvis historiska museer för att uppleva historien genom att höra den. 

Sanningen om det historiska kommer dock mer eller mindre ifrågasättas av individer. 

Han menar att vi nu har fler möjligheter att uppleva historien, exempelvis inte bara 

genom att lyssna på någon som talar om en historisk epok, utan också få den visuella 

upplevelsen.
31

  

 

Rosenstone menar att acceptansen av filmskapare som historiker, bidrar till att 

universitets roll som historieskrivare blir mindre betydelsefull.
32

 Han förklarar att detta 

strider mot allt vi lärt oss under skolgången. Filmer framhäver berättelser om historien, 

men vidare menar Rosenstone att dessa är romantiserade och förenklade. Han menar att 

filmerna oftast innehåller en god kontra en ond person och vackra hjältinnor till skillnad 

från historiska faktaböcker. Han menar att underhållningsfilmer produceras för ett 

ekonomiskt och vinnande syfte.
33

   

 

Eftersom film i undervisningen allt mer tar plats i skolvärlden är det viktigt att lärare 

anpassar sig efter det. Peter Seixas menar att film i undervisningssyfte är positivt för 

elevernas kritiska tänkande. Seixas hävdar att desto mer filmen hänger samman med 

elevernas egna värderingar, desto mer kommer den att upplevas som trovärdig. Detta på 

                                                 
30

 Toplin, s. 2-5. 
31

 Rosenstone, s. 5. 
32

 Rosenstone, s. 8. 
33
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grund av att eleverna troligen kommer att relatera filmen till sina egna värderingar.
34

 

Seixas menar att historiefilmer bidrar till att unga personer får se hur det förflutna har 

påverkat framtiden. Han hävdar att det kritiska tänkandet ger en ökad förståelse för 

skillnaderna mellan nu och då, och för deras egna historiska ställning.
35

   

 

3 Tidigare forskning  

Under denna rubrik finns texter samlade som främst behandlar praktiskt genomförda 

undersökningar om film som undervisningsmetod. Vidare presenteras olika 

undersökningar som behandlar detta ämne för att ge en övergripande bild av ämnet. 

 

I Catharina Hultkrantz avhandlingen har hon intervjuat åtta lärare för att undersöka 

deras erfarenheter av film som undervisningsmetod. Syftet var att analysera lärarnas 

historiebruk utifrån film som ett didaktiskt hjälpmedel på gymnasiet.
36

 

Frågeställningarna handlar om varför lärare använder film som undervisningsmetod, 

deras metodiska upplägg och vilka filmer de använt av sig av. Lärarna ansåg att film var 

ett angeläget inslag i undervisningen, eftersom de menade att film illustrerar hur 

historien var och hur den upplevedes av individer i olika epoker. Film i 

historieundervisningen ansågs av lärarna vara positivt för att det också skapade ett 

historiemedvetande. Bland annat användes filmerna Gladiator (2000), Pianisten (2002) 

och Pojken i randig pyjamasen (2008). 
37

  

 

Dokumentärfilmer visades främst för faktaförmedling och trovärdigheten i dessa 

diskuterades inte av lärarna, och Hultkrantz menar att lärarna antar att dokumentärerna 

presenterar en sann bild av historien. Några lärare tog dock upp diskussionen om att 

materialet som används i undervisningen måste värderas, detta för att eleverna kunde tro 

att film visades som underhållning, och/eller få en felaktig bild av historien.
38

 

Underhållningsfilmernas trovärdighet var ett återkommande ämne, lärarna hade bland 

annat låtit eleverna bearbeta dessa filmer med olika uppgifter. Hultkrantz menar att 

filmer i första hand användes som en enklare form som förmedlare av historia, men 

                                                 
34

 Seixas, Peter, “Popular Film and Young People's Understanding of the History of Native American-

White Relations”: The history teacher, Volym 26, No. 3. May, 1993, s. 366. 
35

 Seixas, s. 366. 
36

 Hultkrantz, Catharina,  Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieämnet på gymnasiet, Umeå Universitet, Lic.-avh. Umeå: Umeå universitet, 2014,Umeå, s. 5-89. 
37

 Hultkrantz, s. 54-79. 
38

 Hultkrantz, s. 89. 
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också för att ge eleverna en chans att utveckla sina källkritiska förmågor. Tidsbristen 

var ett ämne som också diskuterades i intervjuerna. Många av informanterna visade 

utvalda filmklipp ur en längre underhållningsfilm. Det var sällan en hel 

underhållningsfilm visades, detta skedde exempelvis för att fylla ut tiden vid kursens 

slut. Anledningen till att hela underhållningsfilmer inte visades var på grund av att tiden 

inte räckte till. Förberedelserna och filmerna hade tagit för många timmar av en kort 

kurs enligt lärarna.
39

   

 

Lärarna menade att film bidrog till att undervisningen blev mer levande och väckte ett 

intresse hos eleverna. Vissa lärare tänkte sig för när det kom till starka scener eller 

humoristiska scener om allvarliga händelser.  Resultatet i sin helhet visade att lärarna 

hade olika uppfattningar om filmerna, vissa menade att film fungerar som en sekundär 

källa, andra menade att film kan användas som en primärkälla. Utifrån intervjuerna får 

Hultkrantz fram att film kan fylla fem olika syften. Det kan användas som 

faktaförmedling, som funktion för att öppna upp diskussioner om empati och moral, för 

att visa olika aspekter ur historien, för att väcka intresse och för att diskutera källkritik.
40

  

 

Cecilia Axelssons avhandling handlar om historieförmedlingen i samhället. Fokus 

ligger främst i muséets betydelse i undervisningen och om den är meningsfull för 

eleverna. Trots att denna avhandling inte behandlar film så är avhandlings syfte att 

analysera historieförmedlingen i samhället. Som tidigare nämnt i kapitel 3.2 ska 

eleverna enligt styrdokumenten utveckla sin förmåga att kritiskt granska det hen ser 

eller hör. I avhandlingen är det två utställningar i fokus, ”Afrikafararna”, som handlar 

om när svenskar utvandrade till södra Afrika och ”Kongospår” som behandlar 

skandinavers delaktighet i kolonialprojektet Kongo. Axelsson utgår också från ett 

genus-, etniskt- och klassperspektiv för att undersöka fenomenet ”vi” kontra ”de 

andra”.
41

  I tidigare forskning nämner hon pedagoger som hävdar att museum har en 

positiv inverkan på eleverna, men också andra pedagoger som menar att eleverna är 

positiva till upplevelsen efter besök på museum, men att denna upplevelse inte tas upp i 

undervisningen.
42

 I sin studie kommer hon fram till att museibesöket inte alls fått så stor 

                                                 
39

 Hultkrantz, s. 75-76. 
40

 Hultkrantz, s. 72. 
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universitet, 2009, s. 23. 
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uppmärksamhet i klassen efteråt. Ingen diskussion eller problematisering hade tagits 

upp, fokus låg istället på att eleverna skulle minnas det de hade fått se och upplevt. Det 

fanns inget konkret mål, vilket Axelsson menar är viktigt att ha, för att museibesöket 

ska ha en mening. En utav undersökningsgrupperna hade däremot fått arbeta med sina 

upplevelser i efterhand, dock visade intervjuerna på att de inte mindes mycket och 

blandade ihop utställningarna. Vissa elever hade också varit okritiska till besöken 

medan andra ifrågasatte innehållet. Hennes slutsats är dock att eleverna hade behövt tid 

för att diskutera utställningens och museiförmedlingens betydelse.
43

  

 

Paul Weinstein diskuterar förmedlingen av historia på film, och menar att det finns 

uppenbara begränsningar i dess korrekthet. Dock menar han att det finns fördelar med 

film som historiebeskrivare, de väcker ofta frågor och önskan om vidare 

undersökningar. Begränsningarna med film som återgivare av historia har att göra med 

syftet att producera film, vilket är att tjäna in pengar. Det är en industri som inte har 

som högsta önskan att återge en korrekt historia, utan en historia som säljer.
44

 Weinstein 

beskriver vidare sina egna föreläsningar och uppgifter som han ger sina studenter. 

Studenterna har fått i uppgift att analysera och jämföra en utvald historisk spelfilm mot 

den akademiska representationen och tolkningen av samma skeende eller person. 

Weinstein menar att en av historiens mest svårlösta frågor är ifrågasättandet av vad som 

är sanning när historien ständigt ändras och omvärderas. Genom att låta studenterna 

analysera och jämföra underhållningsfilm med den akademiska representationen kan 

man som lärare lyfta dessa frågor.
45

   

 

Gigi Gokcek och Alison Howard diskuterar i sin avhandling film som 

undervisningsmetod. Frågeställningen handlade om hur lärare kunde undervisa om 

Kalla kriget för elever födda efter 1989. Eleverna hade tidigare fått en teoretisk 

genomgång om ämnet. De anser båda att film som undervisningsmetod är effektivt för 

att förmedla fakta och teorier om Kalla kriget. Syftet med deras undersökning var att 

låta studenterna berätta om de kunskaper de hade om Kalla kriget. Men också för att 

hjälpa dem att utveckla deras analytiska förmågor och förstå hur dåtidens politiska 

beslut påverkat världen som de lever i. Innan filmvisningen blev klassen indelade i 

grupper, antingen om två eller fler för att arbeta med uppgifter kopplade till filmen. 
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Uppgifterna behandlade exempelvis frågor om bland annat säkerhetsdilemman eller 

realism kontra idealism. Författarna kom fram till att det var positivt att ge studenterna 

arbetsuppgifter innan filmen. Det ledde till att filmtittandet blev en aktiv process i 

klassrummet, studenterna kunde därmed koppla det teoretiska till det visuella. Det 

bidrog också till att de kunde identifiera vissa scener i filmen på grund av de 

baskunskaper de fått med sig tidigare. Studenternas kritiska tänkande hade också 

utvecklats då frågor och funderingar uppstod i samband med filmen. 
46

   

 

Peter Sexias gjorde en studie bland högstadieelever, undersökningen gick ut på att han 

visade filmerna Dansar med vargar (1990) och Förföljaren (1956) för att visa 

indianernas relation gentemot den vita befolkningen. Han menar att film och böcker 

porträtterar historien, däremot bidrar filmer till att elever får uppleva historien visuellt 

och känslomässigt. Syftet var att undersöka filmernas betydelse och funktion för en 

introduktion för historien.  Av de elever som deltog var uppväxta i Nordamerika och 

som hade sett filmen Dansar med vargar tidigare valdes 11 stycken ut. Metoden var 

semi-strukturerade intervjuer med förberedande frågor, eleverna fick dock tala fritt om 

deras filmerfarenheter och tankar om de inblandade filmerna. Deras fria åsikter ville han 

ha som ett komplement för att förstå helheten och elevernas tänkande.
47

 Resultatet 

visade att Dansar med vargar var en god introduktion till det förflutna, eleverna ansåg 

att filmen var mer trovärdig än den andra. Det var endast en elev som inte hade sett 

filmen och såg denna med kritiska glasögon. Denna elev ifrågasatte filmens 

uppbyggnad i relation till de teoretiska källor om denna tid, Seixas menar att filmer som 

Dansar med vargar är väcker ett intresse hos eleverna. Historien får upplevas på ett 

visuellt och känslomässigt sätt, och vidare menar Seixas att det kritiska tänkandet också 

utvecklas i relation till andra källor. Seixas hävdar att filmer är en effektiv metod som 

förklarar historien.
48

 

 

En annan forskare som är på samma spår är William V. Costanzo som har skrivit 

avhandlingen Reading the movies: Twelve great films on video and how to teach them. I 

denna kvalitativa analytiska studie diskuterar han tolv filmer och hur lärare kan arbeta 
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med dessa i klassrummet, främst i ämnet engelska.
 49

  Costanzo hävdar att filmer börjar 

fungera som böcker i undervisningen, skillnaden är att eleverna får uppleva, se och höra 

fakta istället för att läsa dem.
50

 Fokus ligger i hur film som ett fenomen kan främja 

undervisningen genom känslor, erfarenheter och idéer, men Costanzo belyser också 

observationer av att kritiskt analysera filmernas budskap. Den metod som främst 

framhävs i avhandlingen är att lärarna ger förberedande frågor inför varje film, frågorna 

diskuteras mellan lärare och elever för att utbyta tankar om filmerna. Exempelvis 

nämner han gruppdiskussioner eller att låta eleverna föra djupare analyser av 

nyckelscener. Han menar att filmer kan bidra till att eleverna får kunskap om många 

olika saker, bland annat om ett kritiskt tankesätt eller genusperspektiv.
51

 Enligt 

Costanzo varierar filmundervisningen beroende på vilken film som visas. Ibland visas 

filmen som en introduktion till ett specifikt ämne följt av diskussion, i andra fall 

diskuteras det i klassrummet innan en filmvisning. Costanzo anser dock att film bör 

användas som undervisningsmetod eftersom eleverna blir engagerade i klassrummet. 

Han menar att ett aktivt deltagande uppstår genom att låta eleverna få uttrycka sina 

åsikter och känslor om filmerna.
52

  

 

Steven Dahl har i sin avhandling genomfört en receptionsstudie hos gymnasieelever 

efter att de har fått se filmen Hotel Rwanda. Det som undersöks är hur gymnasieelever 

tar emot och själva upplever filmen, inte vad filmskaparna eller manusförfattarna avser 

förmedla.
53

 I sin undersökning kommer Dahl bland annat fram till att elevernas 

upplevelser av filmen skiljer sig, många av dem blir exempelvis emotionellt berörda av 

filmen. Dahl menar att den känslomässiga upplevelsen är en av styrkorna i 

filmvisningen i historieundervisning. Dessutom, menar Dahl, kan filmer som Hotel 

Rwanda lyfta delar i historien som generellt inte behandlas särskilt mycket. Många av 

eleverna i hans undersökning ställer sig kritiska till varför de aldrig tidigare har fått höra 

talas om folkmordet i Rwanda i skolan. Någon elev går till och med så långt som att 

ifrågasätta det fokus som historieundervisningen har på Europa och Amerika.
54
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Sammantaget visar tidigare forskning att underhållningsfilmer haft en positiv påverkan 

på elever om de har ett tydligt mål och klar uppföljning. Det visar främst att det är 

intresseväckande och ger möjligheter till eleverna att utveckla sitt kritiska tänkande. 

Tidigare forskning visar också att det är viktigt att arbeta med undervisningsfilmerna i 

någon form, exempelvis diskussioner för att skapa en mening. Skillnaden på vår 

undersökning och den tidigare forskningen är att vår teoretiska utgångspunkt är Illeris 

lärandeteorier.  

 

4 Teoretiska utgångspunkter  

Denna undersökning tar sin teoretiska utgångspunkt från Knud Illeris lärandeteorier, 

och i didaktik. Dessa lärandeteorier kommer att ligga till grund för analysen av de 

didaktiska överväganden som de intervjuade lärarna har gjort i sin yrkesroll. Eftersom 

Illeris teori är en allmän teori om lärande kommer vi att specificera teorin så den blir 

tillämpningsbar till undersökningens syfte.  

 

4.1 Didaktik 

Enligt Jank och Meyer är didaktik ett begrepp som besvarar frågorna om vem som ska 

lära sig, vad denne ska lära sig och hur denne ska lära sig. De menar att didaktik endast 

inte behandlar skolans undervisning och inlärning, utan också innefattar hur processen 

förverkligas i exempelvis universitet eller körskolor. De hävdar att didaktik också 

handlar om undervisnings- och inlärningspraktik och inte endast är en teori. Didaktik 

innehåller också de pedagogiska handlingarna mellan lärare och elever. 
55

  

 

Pettersons definition är närliggande, han menar också att didaktiken innehåller två 

uppgifter. Didaktikens empiriska uppgifter är att beskriva och analysera lärande som det 

är, den andra uppgiften, det vill säga didaktikens handlingsorienterade och normativa 

sida är att didaktiken ska ge riktlinjer och förslag om hur undervisningen borde vara.
56

  

 

Petterson menar att didaktiken innehåller frågorna varför, hur och vad. Frågan varför 

behandlar undervisningens syfte och vad lärare har för intentioner och mål med sin 
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undervisning. Vad handlar om innehållet i undervisningen, frågans kärna handlar om 

vad undervisningen ska behandla och vilka läranderesultat som är i fokus. Hur 

behandlar hur undervisningens innehåll ska förmedlas, vilka pedagogiska metoderna 

läraren bör använda.
57

 

 

4.2 Lärandets tre dimensioner 

Illeris definierar lärande som "[...] varje process som hos levande organismer leder till 

en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad 

eller åldrande."
58

 Denna definition är avsiktligt vid och öppen, anledningen till detta 

menar Illeris är för att inte begränsa vad som kan ses som lärande. I princip alla 

långvariga kapacitetsförändringar bör ses som lärande enligt honom.
59

 Vidare menar 

Illeris att det är viktigt att se lärandet som en process där de sociala aspekterna 

samspelar och interageras. Förändringarna som utvecklas i lärandeprocessen är därmed 

varaktiga.
60

  

 

Enligt Illeris omfattas allt lärande av två olika processer. Den första av dessa processer 

är samspelet mellan individen och omvärlden, och den är ständigt aktiv när vi är vakna.  

Den andra processen är tillägnelsen som sker på det individuella planet, och är 

processen mellan ett innehåll som ska läras och en drivkraft att lära sig innehållet. För 

att vi människor ska lära oss något måste båda dessa två processer vara aktiva, men 

eftersom att de oftast sker parallellt med varandra uppfattas de som en och samma 

process, inte två olika.
61

  

 

Mycket av annan tidigare läroforskning har endast tagit hänsyn till antingen lärandet 

som en social eller som en individuell process. Illeris menar att båda dessa processer 

måste aktiveras för att ett lärande ska kunna uppstå.
62

 För att förtydliga ställer han upp 

dessa två processer enligt följande:  

 

INNEHÅLL  Tillägnelse  DRIVKRAFT 
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Figur 1.1 Lärandets fundamentala processer enligt Illeris 
63

 

 

Den övre vågräta pilen beskriver vad som sker hos individen i en lärandesituation. När 

innehåll och drivkraft bearbetas av individen kallas detta för tillägnelseprocessen. Den 

nedre lodräta pilen beskriver samspelsprocessen. Med detta avser Illeris samspelet som 

sker mellan individen och det sociala närområdet, men också omvärlden i stort.  

 

Illeris delar upp de två ovan nämnda processerna i, vad han menar är, lärandets tre 

dimensioner. De två första dimensionerna innehåll och drivkraft rör sig på det 

individuella planet av inlärningen, medan den tredje dimensionen samspelet rör sig på 

det sociala och samhälleliga planet. Vidare skriver han att:  

 

[...]allt lärande involverar dessa tre dimensioner och att man måste ta hänsyn 

till samtliga dimensioner om man ska uppnå en tillfredsställande förståelse 

eller analys av en lärosituation eller ett läroförlopp.
64 

 

4.2.1 Innehållsdimensionen 

Innehållsdimensionen omfattar allt lärande, eftersom allt lärande har ett innehåll. Det 

som avses här är alltså vad som lärs ut. I innehållsdimensionen utvecklas den lärandes 
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kunskap, förståelse, färdigheter, insikter, åsikter, attityder eller kvalifikationer.
65

 Dock 

bör inte innehållsdimensionen endast ses som kännedom eller som färdigheter, utan 

även som förståelse. Det är enligt Illeris av allt större vikt i dagens samhälle att inte 

endast ha en mekanisk kunskap, det vill säga att kunskapen blir automatiserad. Större 

fokus borde istället riktas mot att utveckla en större och djupare förståelse, att 

exempelvis kunna tillämpa kunskapen på nya områden.
66

 Det är alltså viktigare att 

kunna förstå hur andra världskriget uppkom än att det började 1 september 1939.  

 

I vår undersökning har alltså innehållsdimensionen som syfte att behandla vad det är 

lärarna avser att förmedla med underhållningsfilm. De kan exempelvis avse att visa en 

film i historieundervisningen för att visa på historiebruket kring antiken i 

hollywoodfilmer, eller använda en film för att teckna ett historiskt porträtt över en 

person.  

 

 

4.2.2 Drivkraftsdimensionen 

Illeris definierar denna dimension som:  

 

Lärandets drivkraftsdimension omfattar de förhållanden som rör 

omfattningen av och karaktären hos den mentala energi som investeras i 

lärandet, det vill säga den motivation, de känslor och den vilja som den 

enskilde mobiliserar i en lärosituation eller i ett läroförlopp.
67 

 

Dimensionen behandlar alltså motivation, känslor och vilja gentemot lärandet på ett 

individuellt plan. Detta är en dimension som enligt Illeris sällan har behandlats under 

läroforskningen utan tidigare har behandlats inom psykologin. Inom psykologin 

behandlas människans utveckling i stort, men sällan läggs ett specifikt fokus på 

inlärning av kunskaper, färdigheter och förståelser.
68

  

 

Det som Illeris ser som avgörande för att drivkraftsdimensionen på bäst sätt ska kunna 

tillgodoses är att utmaningarna som den lärande ställs inför talar till dennes intressen 

och förutsättningar. Dessutom bör inte utmaningarna som den lärande ställs inför vara 
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för stora eller för små.
69

 Det är helt enkelt lättare att motivera ett lärande som personen 

själv har ett intresse för, som denne kan förstå och att det är en överkomlig men 

utmanande uppgift.  

 

Drivkraftsdimensionen behandlar i denna undersökning varför lärarna väljer att visa 

film i historieundervisningen. Motiverar de användandet av film med att eleverna 

uppskattar att se film och/eller känner sig vana med mediet? 

 

4.2.3 Samspelsdimensionen 

Samspelsdimensionen innefattar handlingar, kommunikation och samarbete mellan 

individen och omvärlden. Illeris menar att varje individs mål är att skapa en social och 

samhällelig integration som är legitim. Dimensionen innehåller två nivåer, den 

närliggande sociala nivån exempelvis klassrummet, och den övergripande samhälleliga 

nivån. Allt lärande äger rum inom ramen för samspelet mellan den lärande individen 

och de samhälleliga normer och värderinger som råder där och då. Lärandet kommer 

alltså alltid att avspegla den sociala och samhälleliga situation som den lärande befinner 

sig i.
70

 

 

Vi kommer i denna undersökning att använda Illeris samspelsdimension för att se om 

och hur lärarna i de metodiska uppläggen tillgodoser det sociala samspelet. Det 

viktigaste blir då att försöka undersöka hur för och efterarbetet ser ut.  

 

4.3 Didaktik och lärandets tre dimensioner 

Detta för att de didaktiska frågorna vad, hur och varförenkelt kan kopplas till Illeris 

lärandeteori om innehåll, drivkraft och samspel. Innehållsdimensionen behandlar vad, 

samspelsdimensionen behandlar hur och drivkraftsdimensionen kan kopplas till 

fråganvarför. Dock kan dessa gå in i varandra eftersom de är så pass närliggande, 

exempelvis kan frågan varför vara aktuell för alla tre dimensioner. Didaktiken har sitt 

fokus i teorin om undervisningen och hur den bör och kan undervisa. Den innehåller 

också hur lärare kan förbättra sitt innehåll och vilka pedagogiska metoder det finns för 

ett kunskapsförmedlande. Det centrala i Illeris lärandeteori är teorin om lärande. Trots 

                                                 
69

 Illeris, s. 119-120. 
70

 Illeris, s. 44, 150. 



  
 

20 

skillnaderna anser vi att dessa är närliggande och kan kopplas samman för en diskussion 

om både lärandet och undervisningen.  

 

5 Metod och material 

Detta kapitel behandlar hur undersökningen är genomförd och de val och överväganden 

som ligger bakom metoden.  Bryman påpekar att när man använder sig av intervju som 

metod är det den intervjuades åsikter och synpunkter man vill åt. Alltså hur en person 

förhåller sig till exempelvis ett problem, inte hur det faktiskt ser ut.
71

 Eftersom att det är 

just lärarnas egna motiveringar kring underhållningsfilm som undervisningsmetod är 

denna metod bäst lämpad.  

 

5.1 Vår undersökning 

I undersökningen har sju gymnasielärare inom historieämnet i södra Sverige intervjuats 

för att undersöka hur de didaktiskt motiverar underhållningsfilm som 

undervisningsmetod. Valet att endast intervjua historielärare grundades dels i att det 

redan verkade finnas en del tidigare forskning i detta område, men också till viss del på 

att vi läser till historielärare.  

 

5.1.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Vår forskningsansats utgår från vetenskapsteorin hermeneutik. Inom hermeneutiken 

ligger det centrala i tolkingen av specifika meningar och frågor som ställs, samtal och 

text är därför kärnan i den hermeneutiska traditionen. Den hermeneutiska tolkningens 

syfte är att behålla en gemensam förståelse av meningen i en text. Kvale menar att 

hermeneutiken består av olika steg. Det första steget är intervjupersonernas egen 

förståelse av sin verklighet, det vill säga personernas upplevda självtolkningar. Den 

andra ordningens hermeneutik består av tolkningen som forskaren genomför. Det här är 

en tolkningsprocess vars innebörd är att förstå intervjupersonerna.
72

   

 

Intervjuerna som genomförts var av semistrukturerad art. Med detta menas att 

intervjuaren har förberett frågor eller åtminstone diskussionsämnen som ska avhandlas 

under intervjun, men det finns även utrymme att ställa andra frågor eller följdfrågor för 
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att kunna få mer uttömmande svar. Intervjuaren bör inte gå utanför sin intervjuguide allt 

för mycket. Eriksson och Hultman pekar ut att det finns en risk att intervjuaren lätt kan 

hamna i en ostrukturerad intervjusituation om denne inte är väl förberedd. En erfaren 

intervjuare kanske skulle kunna reda ut och hantera en sådan ostrukturerad intervju, 

men för den oerfarne kan detta medföra problem då de kräver större tolkning från 

intervjuarens sida. Strukturerade intervjuer kan därför vara att föredra. Dock är 

tolkningen något som också är en fördel med intervju som metod, i och med att 

intervjuaren har möjlighet att tolka exempelvis kroppsspråk. Repstad menar att syftet 

med en intervjuguide är att den ska fungera som en minneslista för forskaren. Det är 

viktigt att frågorna är öppna och inte för detaljerade för att kunna få ett så naturligt 

samtal som möjligt. Han hävdar att detaljerade färdigformulerade frågor kan bidra till 

att intervjun blir passiv eftersom svaren därmed kan bli kortfattade.
73

 Flexibilitet är 

viktig eftersom intervjuaren kan behöva ändra och omformulera en fråga beroende på 

vem hen intervjuar. Repstad säger att intervjuaren bör inleda med att ställa allmänna 

frågor för att sedan konkretisera dessa.
74

 

 

Den intervjuguide som användes fungerade som en fri mall för vad intervjuerna skulle 

handla om och vad som skulle diskuteras. Intervjuguiden har sin utgångspunkt i Illeris 

lärandeteorier och i de didaktiska frågorna hur, vad och varför. Den följdes inte alltid 

till punkt och pricka utan vid behov ställdes följdfrågor på hela eller delar av frågorna. 

För att läsa intervjuguiden som användes till undersökningen hänvisas läsaren till Bilaga 

A.  

 

5.1.2 Urvalsgrupp 

Sökandet började efter deltagare med att maila ett fåtal lärare i två olika kommuner i 

södra Sverige för att se om det fanns ett intresse av att delta i undersökningen. De lärare 

som svarade hjälpte oss i några fall även att få kontakt med andra historielärare på deras 

skolor eftersom det ibland var svårt att få tag på mailadresser via skolornas hemsidor. 

Sju lärare var intresserade av att ställa upp på intervju, och för oss uppdagades senare ett 

mönster, vilket var att det endast var män som svarat på våra mail. Totalt mailades 23 

lärare varav sex stycken var kvinnor, det fanns alltså från början en minoritet kvinnor i 
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urvalsgruppen. Detta var inget vi hade planerat eller förutsåg, detta var någonting som 

uppdagades under arbetets gång.  

 

När lärarna på den fjärde gymnasieskolan kontaktades efterfrågades kvinnliga deltagare 

för att jämna ut könsfördelning bland deltagarna. Tyvärr var det ingen kvinnlig lärare 

från denna skola som var intresserad av att ställa upp på en intervju. Det hade varit 

intressant att se om det fanns någon könsskillnad i svaren, även om det inte är säkert.  

 

5.1.3 Etiska Överväganden  

Det kan uppstå etiska dilemman vid intervjuundersökningar, dilemman som exempelvis 

kan innebära att den intervjuade drabbas personligt av sin medverkan. De viktigaste 

etiska övervägandena som en forskare bör ha i åtanke när en undersökning baserad på 

intervjuer ska genomföras är enligt Kvale: informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser och forskarens roll.
75

  

 

Även om denna undersökning inte är av en direkt känslig karaktär är det viktigt som 

forskare att känna till och förhålla sig till frågor om exempelvis anonymitet. När vi 

skriver att undersökningen inte är av känslig karaktär menar vi att det inte är djupt 

personliga frågor som behandlas eller känsliga åsikter eller dylikt.  

 

Med informerat samtycke menar Kvale att det är viktigt att informera deltagarna om 

undersökningens syfte och huvudsakliga drag, och att deltagandet i undersökningen är 

frivilligt. Det bör även ingå information om anonymitet. Dock kan för mycket 

information hindra deltagaren och få vederbörande att inte svara helt sanningsenligt.
76

 

Konfidentialitet är nästa viktiga punkt, det innebär delvis att deltagarna är anonyma, 

men även att personlig data inte återfinns i undersökningen så att personen trots 

anonymitet kan bli identifierad.
77

 Vetenskapsrådet hävdar att det är viktigt som 

intervjuare att försvåra för utomstående att identifiera respondenterna, något som är 

särskilt viktigt när det gäller utsatta grupper.
78

 Kvale menar också att forskaren bör ha i 

åtanke vilka konsekvenser undersökningen kan komma att ge deltagarna. Man måste ta i 

beaktande att intervjusituationen kan få deltagaren att avslöja privata eller känsliga 
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saker som denne senare önskar osagt.
79

 Nyttjandekravet är viktigt att beakta eftersom 

det insamlade materialet endast får användas till för forskningsändamål.
80

 Forskarens 

roll påverkar kvaliteten och hållbarheten i undersökningen. Detta avser att forskaren 

måste behålla sin vetenskapliga hållning genom intervjun, helt enkelt att forskaren 

måste försöka hålla sig opartisk och objektiv.
81

  

 

Vid mailkontakten blev lärarna informerade om att de skulle vara anonyma i 

undersökningen, och de blev även informerade om undersökningens övergripande syfte. 

I förväg blev de informerade om att undersökningen skulle behandla de didaktiska 

överväganden de själva har ställts inför vid visning av underhållningsfilm i 

historieämnet. De blev däremot inte informerade om de direkta frågeställningarna.  

 

5.1.4 Genomförande av intervjuer och efterarbete 

För att förstärka lärarnas anonymitet nämns inte vilka kommuner eller skolor de arbetar 

på, dock kan det vara av vikt för förståelsen av deras olika svar att veta vilken typ av 

skola de arbetar på.  

 

I undersökningen finns det fyra gymnasieskolor representerade. Två av dessa bestod till 

större delen av praktiska linjer, vilket innebär att lärarna nästan uteslutande håller i 

kursen historia 1a1, vilket är den kortaste och mest grundläggande av historiekurserna. I 

de senare kurserna finns det ett större utrymme för filmvisning eftersom tiden är större 

och kursdokumenten är friare. De skolor som de intervjuade jobbar på ser lite olika ut i 

profilering och utbud på linjer. Gymnasieskola 1 har endast studieförberedande linjer, 

gymnasieskola 2 och 3 har endast yrkesförberedande linjer och gymnasieskola 4 är en 

skola med både studieförberedande och yrkesförberedande linjer.  

 

Nedan presenteras de intervjuade lärarna utifrån hur länge de har arbetat och vilka 

skolor de är verksamma på. Namnen på lärarna är självklart fingerade och de nya 

namnen är valda så att det är enkelt att hålla isär dem.  
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 Clark Kent - Har varit lärare i mer än 20 år och arbetar på gymnasieskola 1, 

som endast har de teoretiska linjerna.  

 Bruce Wayne - Tog examen inom de senaste 10 åren och arbetar på 

gymnasieskola 1.  

 Peter Parker - Är ganska nyligen examinerad och arbetar på gymnasieskola 2, 

som endast har praktiska linjer.  

 Kit Walker - Tog examen för c:a 15 år sedan och arbetar på gymnasieskola 3, 

som endast har praktiska linjer.  

 Barry Allen – arbetar på gymnasieskola 4, som har både teoretiska och 

praktiska linjer, och har varit lärare i över 10 år. 

 Bruce Banner – Tog examen för 5-10 år sedan och arbetar på gymnasieskola 4.  

 Tony Stark – Har arbetat som lärare i mer än fem år och arbetar på 

gymnasieskola 4.  

 

Djupintervjuerna genomfördes i små arbetsrum på lärarnas arbetsplats för att skapa en 

lugn miljö utan störningsmoment. De spelades även in, detta för att det skulle vara 

enklare att möjliggöra transkriberingen av materialet. Intervjuerna tog mellan 15-20 

minuter, som sedan transkriberades, och för varje transkribering spenderades ungefär 

två-tre timmar. Totalt blev det omkring fyra A4-sidor till varje intervju. Sedan 

granskades det skriftliga materialet och det relevanta för våra frågeställningar lyftes ut. 

Språket i intervjuerna har bevarats så som det var i det inspelade materialet. Om något 

har ändrats, exempelvis kortat ner en mening, så har detta markerats med hakparanteser.  

 

5.1.5 Vår användning av teorin 

För att analysera materialet användes Illeris tre dimensioner på lärandet. Illeris talar om 

lärande i stora drag, och hans tes är att hans tre dimensioner ska kunna användas för 

analys av varje lärandesituation. Vår uppsats har dock ett specifikt syfte kopplat till 

underhållningsfilm i historieundervisningen. Vi vill koppla de didaktiska frågorna (hur? 

vad? varför?) till Illeris tre dimensioner. Därför avser vi att specificera Illeris 

lärandeteori till vårt syfte på följande vis: 

 

● Innehållsdimensionen: I vår undersökning kommer vi att undersöka vilka filmer 

som används, och filmernas betydelse i klassrummet. Det vi söker är alltså 
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själva planen för undervisningen. Detta ger alltså svar på den didaktiska frågan 

vad.  

● Drivkraft: Här står lärarens motivation till varför man bör använda sig av film i 

centrum. Exempelvis, finns det en tanke att film intresserar de flesta eleverna?  

● Samspel: Det centrala för oss blir att titta på hur uppföljningen av filmen är 

utformad. Ger lärarna eleverna möjligheter till diskussion och reflektion i grupp, 

eller ser de endast till den individuella inlärningen? 

 

5.2 Metodkritik 

En annan tänkbar typ av undersökning för uppsatsens syfte hade kunnat vara en 

enkätundersökning. Fördelen med en sådan typ av undersökning skulle kunna vara att 

man fångar upp ett större antal lärare och deras funderingar. Detta hade kunnat ge större 

möjligheter för generaliseringar och hade därmed kunnat visa ett bredare resultat. Dock 

medför denna metod sämre möjligheter för att ställa följdfrågor till de svar man får. 
82

 

Därmed får undersökaren sämre möjligheter att få en djupare förståelse för hur personen 

i fråga tänker. Som Eriksson och Hultman skriver: "Poängen med en intervju ligger i 

möjligheten att både anpassa och förtydliga de frågor man ställer och möjligheten att ta 

hänsyn till ett betydligt bredare spektrum av svar och reaktioner än i en enkät."
83

 Därför 

ansågs intervjuer vara den bäst lämpade metoden. Intervjuer har helt enkelt gjort det 

möjligt för oss att hjälpa de intervjuade att förstå vad vi är ute efter.  

 

Vi vill poängtera att vi aldrig tidigare har gjort en undersökning med intervjuer som 

metod. Detta kan leda till att vi inte får fullt så utömmande svar i undersökningen som 

vi är ute efter. Vi tror dock ändå att vi med hjälp av intervjuerna kan föra en intressant 

diskussion om ämnet, då varje intervju ändå ledde till en meningsfull diskussion med de 

intervjuade lärarna.  

 

Eftersom vi inte känner de intervjuade och inte heller vet hur de faktiskt arbetar, är det 

svårt att veta om det de säger i intervjuerna är en sanningsenlig utsaga. Det enda sättet 

att kontrollera sanningshalten i utsagan hade varit att observera lärarna i arbete. Dock 

hade vår närvaro kunnat störa hur läraren egentligen arbetar och fått personen att inte 

agera så som hen brukar. Vi får helt enkelt välja att tro på lärarna och dessutom 
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fokusera mer på att förstå deras tankar angående det aktuella ämnet, inte hur deras 

praktiska arbete verkligen är. Syftet att ändå föra en diskussion om sanningshalten i 

intervjumetoden är dock att belysa att man inte kan ta det sagda ordet för direkt sanning. 

Det är också viktigt att komma ihåg att vår forskningsansats är hermeneutisk, vi tolkar 

alltså de svar vi får av intervjupersonerna.  

 

Repstad menar att intervjumetoden har kritiserats för att vara idealistiskt och 

individualiserad. Den fokuserar på enskilda personers åsikter och uppmärksammar inte 

de sociala och materiella strukturerna som förekommer. Fördelarna med att spela in en 

intervju är många, intervjuaren kan exempelvis koncentrera sig på konversationen 

istället för att lägga ner fokus på att anteckna. Det är också en fördel för bearbetningen 

av materialet i analysfasen, eftersom intervjun är ordagrann. Nackdelen är dock att 

inspelade intervjuer kan medföra att den intervjuade blir hämmad och att intervjun 

istället blir konstlad. Detta är dock en liten risk, och därför är det viktigt att nämna att 

materialet är anonymt och kommer raderas direkt efter ett avslutat arbete. 
84

 

 

Kvale menar att det råder en maktasymmetri i en forskningsintervju. Maktasymmetrin 

kan lätt förbises om intervjun endast är inriktad på den öppna förståelsen och en 

personlig interaktion mellan den intervjuade och intervjuaren. Han hävdar att det inte 

behöver vara ett utövande av makt med avsikt från intervjuarens sida, till exempel kan 

den intervjuande omedvetet uttrycka eller svara på frågor hen tror att intervjuaren vill 

höra. Kvale menar dock att den inneboende makten, om den nu finns, inte kan 

elimineras, utan intervjuaren bör istället tänka på hur makten kan komma till nytta i 

produktionen av intervjukunskap.
85

  

 

6 Resultat och analys 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Knud Illeris lärandeteorier undersöka hur 

gymnasielärare didaktiskt motiverar underhållningsfilm som undervisningsmetod i 

ämnet historia. 

 

Här presenteras resultatet av de intervjuer vi har gjort med lärarna. Namnen som står här 

är inte de intervjuades riktiga namn utan är fingerade för att garantera att de intervjuades 
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anonymitet. Språket i citaten är talspråk och därför är det ibland inte alltid korrekt. När 

ändringar har gjorts har vi använt hakparanteser för att markera ändringen. 

 

6.1 Någonting utöver läroböckerna? 

Alla de intervjuade lärarna använder sig av underhållningsfilm i undervisningen, fast i 

olika stor utsträckning. De flesta av de intervjuade är även positivt inställda till att 

använda film i undervisningen. Kit Walker är den enda som uttrycker en negativ 

inställning. Han pekar ut att film sällan återger en korrekt historia och därför drar han 

sig för att visa film i historia. Dock visar han alltid Tretton dagar, en film från 2000 

med Kevin Costner om Kubakrisen, för att belysa internationella konflikter. Detta gör 

han ämnesövergripande i historia och samhällskunskap. Han utgår från läroplanen och 

kunskapen om beslutsprocesser och internationella relationer. Han menar att filmen 

förmedlar den kunskap som behandlar hur organsationer ser ut, med en president, 

ministrar och rådgivare. Han menar att filmen visar på: “beslutsprocesser och 

informationshantering, alltså hur information förmedlas.”
86

 Alltså använder även den 

mest skeptiske av lärarna sig av underhållningsfilm i historieundervisningen. 

 

Det innehåll som lärarna oftast vill förmedla består i att ge eleverna en visuell insikt i 

hur en epok kunde se ut eller hur människorna tänkte under den tiden. Det är endast Kit 

Walker som använder film som någon form av faktagrundande del i undervisningen. 

Han visar dock inte heller film utan att det finns ett stort mått av historisk korrekthet i 

den. De andra lärarna visar film för att ha det som diskussions- och reflektionsunderlag.  

 

"De [filmerna] passar in i epoken och för att filmerna ger någonting utöver vad man kan 

förmedla via läroböcker eller lektioner"
87

, säger Clark Kent i intervjun. De flesta av de 

intervjuade lärare pekar ut just detta som den främsta anledningen att visa film. De 

menar att traditionell katederundervisning i historia lätt gör ämnet, epoken eller 

föreläsningen abstrakt och svårbegriplig för eleverna. Med film kan eleverna få en 

känsla för tidsandan och till viss del få en inblick i människors tankevärld från andra 

epoker än sin egen. Clark Kent som använt sig av Rosens Namn i 

historieundervisningen vid flertalet tillfällen, pekar ut att även om filmen handlar om 

livet i ett kloster på medeltiden gör sig även det feodala samhället påmint här och visar 
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därmed även på samhället i stort utanför klosterväggarna. Bruce Wayne pekar på att 

film också kan vara ett sätt att få elever som anser att historia är ett tråkigt ämne att bli 

engagerade och tycka det är roligare.
88

 

 

Barry Allen visar filmer av olika skäl men främst för att det ska passa in i ett avsnitt 

eller epok. Han menar också att filmerna måste hålla en viss kvalité av historisk 

korrekthet. Filmerna väljer han ut själv, ibland kan dock eleverna få vara med och 

bestämma.
89

 Peter Parker menar att det blir en annan förståelse hos eleverna om de, 

istället för att endast läsa, kan få se hur det såg ut. Detta kan filmer göra för eleverna 

menar Peter Parker, men det är upp till läraren att se till att det är en kvalitativ film och 

att eleverna får ut något av det.
90

  

 

De flesta av lärarna lyfter fram att det som de försöker förmedla med filmer i 

historieundervisningen är någon slags känsla för den epok som för tillfället avhandlas i 

kursen. Det som lärarna strävar efter är att via film levandegöra historien för eleverna. 

Det mönster som visas utifrån intervjuerna är att lärarna valt ut underhållningsfilmer 

som är kopplade till en viss epok. Dels för att fånga elevernas intresse, men också för att 

ge dem en visuell bild av historien. Innehållsdimensionen som Illeris diskuterar är i 

detta sammanhang de filmer som lärarna väljer att visa i klassrummet. Lärarnas val av 

filmer baserar sig på den kunskap de vill förmedla till eleverna. Filmerna som de visar 

fungerar som ett komplement till de baskunskaper de tidigare fört vidare till eleverna. 

Detta är precis i linje med Illeris teori om att förståelsen av kunskapen är det viktiga 

inom innehållsdimensionen. Genom att lärarna använder metoder som 

underhållningsfilm breddar det elevernas kunskaper och ger en djupare förståelse för ett 

historiskt sammanhang. Utifrån Illeris innehållsdimension utgår lärarna från att utveckla 

de färdiga förmågorna eleverna redan har. Genom filmerna är lärarnas syfte att fördjupa 

eleverna i de historiska kunskaper de tidigare gått igenom skriftligt eller muntligt.  

 

Att direkt hämta meningar eller mål från läroplanen går inte att göra för en enskild film, 

och läroplanerna är inte heller så uppbyggda menar Clark Kent. Som lärare får man 

istället titta på den övergripande helheten.
91

 Barry Allen anser att film ska uppfylla ett 
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syfte och inte endast vara till för underhållning. Han utgår från styrdokumenten och 

menar att elever ska ha referenskunskaper i historia och historiebruk.
92

  

 

Tony Stark menar dock att det finns en självklar koppling till styrdokumenten när man 

använder film och det är historiebruk. Som exempel har Stark använt sig av Livet är 

Underbart, en italiensk drama-komedi om förintelsen för att lyfta frågor om man 

verkligen får framställa förintelsen på ett komiskt sätt och hur offer och förövare 

framställs. 
93

 Historiebruket verkar vara det som Tony Stark i störst utsträckning 

diskuterar med sina elever när han visar film. Han är skeptiskt lagd till film som 

historiskt källmaterial: ”Däremot så kan det ju ge... en poetisk sanning. Att man kan 

fånga en känsla, man kan fånga tidsandan.”
94

 

 

Bruce Banner visar filmer för att det finns en pedagogisk poäng, att eleverna får se, höra 

och uppleva historia. Han menar att han väljer realistiska filmer så gott som det går för 

att komplettera de baskunskaper som undervisats under tidigare lektioner. Han säger: 

”Troja tycker jag kan vara fantastiskt bra för att uppleva känslan av soldater, [...] deras 

klädsel, sättet att röra på sig och sättet att tänka [...] jag försöker välja realistiska 

spelfilmer för att få en annan känsla”
95

 Han menar också att undervisningen vilar i 

grunden av styrdokumenten. De historiska kunskaper som förmedlas genom film enligt 

honom är delvis faktakunskaper men också identitetsskapandet.  

 

Nej, jag tänker, dels är det upplevelsen, specifikt att faktiskt tänka att 

historiska människor har levt, att man har andats, tänkt, de rört sig, de har 

varit på ett visst sätt som skiljer sig från mitt, på ett sätt är det väl att få 

känslan av att jag är bara en del av den långa historien, jag klär mig på ett 

annorlunda sätt, vissa saker tänker eller säger saker som de också gjort, jag 

har både likheter och skillnader, så det är väl i så fall de historiska 

kunskaperna och identitetskunskapen.
96

 

 

Eleverna får också ta del av det kritiska tänkandet gällande vad som är korrekt och vad 

som inte är det. Detta hävdar Bruce Wayne som är positivt inställd till 

                                                 
92

 Barry Allen: Intervju 2014-12-04. 
93

 Tony Stark: Intervju 2014-12-04. 
94

 Tony Stark: Intervju 2014-12-04. 
95

 Bruce Banner: Intervju 2014-12-04. 
96

 Bruce Banner: Intervju 2014-12-04. 



  
 

30 

underhållningsfilm i undervisningen, och han menar att det blir mer konkret för 

eleverna om man tar hjälp av underhållningsfilm.
97

  

 

De historiska skildringarna i filmerna ger också möjligheter till eleverna att vidare 

utveckla sitt kritiska tänkande. Lärarnas syfte om elevernas kunskapsutveckling är 

därmed det Illeris förmedlar i sin teori om vad. Filmernas syfte utifrån 

innehållsdimensionen är därmed att lärarna vill förstärka elevernas kunskapsförmågor 

gällande historia. Användningen av filmerna ger eleverna en chans till djupare 

reflektion. De får också möjligheten att förstå framställningen av historien genom 

Hollywood-producerade filmer. Lärarnas mål här är att låta eleverna fördjupa sig i det 

kritiska tänkandet och skillnaderna på det visuella och den givna litteraturen. Filmerna 

förklarar historien ur ett helhetsperspektiv. Illeris hävdar att förståelsen är det viktigaste 

och inte endast den mekaniska kunskapen. Lärarna talar också om förståelsen av 

historiebruk, som uppnås genom att använda underhållningsfilm i undervisningen. 

Eleverna får enligt innehållsdimensionen inte endast en fördjupad kunskap om hur det 

fungerade i historien utan samtidigt hur historien kan användas.  

 

De flesta intervjuade lärarna använder även underhållningsfilm för att ge eleverna en 

inblick epok. Vad de menar är att eleverna via filmerna får se vad människorna hade för 

kläder, hur striderna fördes och hur man tänkte på den tiden. Detta är anmärkningsvärt 

då lärarna ifrågasätter den historiska korrektheten i underhållningsfilm men ändå 

använder dem för att visa på hur det faktiskt såg ut. Det känns som att den fördjupade 

kunskapen och förståelsen, som Illeris talar om, går förlorad här. Vid denna punkt borde 

lärarna vara betydligt mer kritiska.  

 

De resultat som framkommer i vår undersökning stämmer väl överrens med de resultat 

som Hultkrantz kommer fram till. Diskussionen om underhållningsfilmers trovärdighet 

som historieskrivare är återkommande både i vår och i Hultkrantz undersökning. 

Undersökningarna skiljer sig dock på några punkter. De intervjuade lärarna i Hultkrantz 

visade sällan hela filmer, och om de gjorde det så var det tidsutfyllnad i kursens 

slutskede. De lärare vi har intervjuat visar oftast hela filmer även om de också visar 

klipp.  
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Ingen av lärarna låter historiepresentationen som framkommer i film stå oemotsagd utan 

lyfter fram andra källor och diskuterar hur nära sanningen den ligger. Detta kan vara 

både bra och dåligt. Det är självklart att man som lärare måste lyfta fram vad som är 

problematiskt med film som historieskrivare och få elever att förhålla sig kritiskt till 

underhållningsfilm. Dock tror vi att detta är en av anledningarna till likriktigheten i hur 

man undervisar om film på de skolor vi har varit på och intervjuat. Att endast se film 

som en visuell undervisning som kan ge inblick i hur det kan ha sett ut leder till att 

lärare inte kan ta ut svängarna och testa andra former av undervisning kopplat till film.  

 

6.2 En undervisningsmetod som bör användas med måtta? 

Peter Parker brukar dra sig för att visa filmer om antiken och medeltiden eftersom dessa 

sällan är historiskt korrekta. Vidare menar han att underhållningsfilm kompletterar 

undervisningen och att det kan vara en god idé att visa film, för att bredda elevernas 

förståelse av en tidsepok.
98

 Detta i likhet med en del av det som diskuterades under 

rubriken 7.1 Lärarnas användning av film. Fem av lärarna ansåg att användningen av 

film är en god undervisningsmetod. Detta för att det stimulerar eleverna och ger 

möjligheter till nyansering av undervisningen.  

 

De två lärarna som är något mer kritiska till användningen av film är Kit Walker och 

Tony Stark. Walker anser att filmer endast är positiva då det handlade om att väcka ett 

intresse hos eleverna, men: “[...] rent faktamässigt så kan det vara tufft, för att det inte 

stämmer in med verkligheten”.
99

 Kritiken mot underhållningsfilm handlade inte endast 

om fakta, utan också tidsbristen. Han menar att det är bättre att visa nyckelscener ur en 

underhållningsfilm istället. “Det tar ju mycket tid att visa en spelfilm på två timmar [...] 

det är ju en hel vecka, ibland tre veckor, [...] varje lektion är ju viktig.”
100

  

 

Tony Stark ger ungefär samma förklaring som Kit Walker:  

 

”Historiebruk kan ju film funka som källmaterial. Just det här att hur visas 

den här händelsen på den här filmen, men för att beskriva ett historiskt 

förlopp så tycker jag inte att det funkar.”
101
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Vidare säger han att det viktigaste är att anpassa filmen efter undervisningen och inte 

tvärtom. Lärare bör inte välja en film och sätta upp mål efter det, utan sätta upp ett mål 

först och sedan välja en film. Det bör dock sägas att Tony Stark är mer positivt inställd 

till underhållningsfilm än Kit Walker. Han säger sig vara positiv, men under intervjun 

framkommer dock att han är mer reserverad och mer kritisk till film än de övriga 

lärarna.  

 

De lärarna som är mer positivt inställda lyfter upp filmens möjlighet att levandegöra 

historien via film. Bruce Wayne menar också att utbudet av historiska filmer är stort och 

att det finns mycket bra film som behandlar historiska teman. Detta gör det helt enkelt 

svårt att låta bli att inte visa film i klassrummet. Han pekar även ut att det finns mycket 

dålig film, dock tillägger han att:  

 

[...] man kan ta en film som är helt uppåt väggarna, när det gäller ur ett 

historiskt hänseende, men det är ju jättebra ur diskussionssynpunkt då [...] att 

titta på alla felaktigheter som finns i den här filmen [...].
102 

 

Det viktigaste är helt enkelt att ge eleverna rätt förutsättningar för att se en film. 

Förbereda dem med rätt verktyg menar Wayne.  

 

Clark Kent menar att film kan vara effektiv som undervisningsmetod men bör användas 

med omdöme och måtta. 
103

 Han menar att eleverna vid nästan alla tillfällen varit 

positiva till att få se film. Om något negativt dykt upp har det i sådana fall varit att 

eleverna visat ointresse, eller att de inte kan koppla vad filmen har med det aktuella 

ämnet att göra. Han menar dock att detta i sådana fall är elever som gjort en ytlig 

tolkning av filmen, eller det aktuella ämnet. Vidare framkommer det att han någon gång 

som vikarie i en stökig klass på högstadiet har satt igång en film för att få lugn och ro. 

Dock menar han att det inte är gångbart att resonera på detta vis när man själv är 

ansvarig lärare. Dessutom finns inte tiden i historiekursen på gymnasiet, "det måste vara 

välavvägt och ha en funktion"
104
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Den knappa tiden är ett återkommande ämne i intervjuerna. Alla de intervjuade lärarna 

upplever att, framför allt i kursen Historia 1b, att det är så mycket som ska hinnas med 

under kort tid att film knappast står högst på dagordningen.
105

 Peter Parker pekar även 

ut att han skulle vilja göra en jämförelse över två filmer och visa på skillnaden i dem för 

att få igång en diskussion om vad som är sant och om historiebruk. Men det skulle 

krävas väldigt mycket tid för att det skulle bli konstruktiv undervisning om 

sanningshalten i filmer och om vilket historiebruk de har.
106

  

 

I motsats till de övriga intervjuade menar Bruce Banner att film är effektivt i både tid 

och kraft. Anledningen till detta är att det är ett enkelt sätt att bryta av den traditionella 

katederundervisningen och ge eleverna möjlighet att få uppleva historien, och inte bara 

höra om den. Han beskriver film med en metafor där filmen ses som en väv och menar 

att det alltid finns trådar som läraren kan dra i. Detta genom att exempelvis observera 

den politik som framkommer i filmen, ekonomin, sättet att tänka eller röra på sig. Alla 

dessa delar av filmen är olika trådar i den stora väven. Filmen är helt enkelt en ingång 

till många olika diskussionsämnen. Han jämför det med andra metoder han använder för 

att få eleverna att uppleva historien. Bland annat har han: ”[…]eldat ute vid prostsjön 

[med eleverna]... för att de ska få känslan av, när vi talar om riktig jägar- och samlartid... att 

sitta vid elden tillsammans är ju ett sätt att uppleva det.”
 107

 I jämförelse med sådana 

metoder blir film en effektiv metod. Däremot påpekar han att det vore förödande om 

lärare hade visat film efter film eftersom samma metod blir tråkig i längden. Vidare 

nämner också Bruce Banner tidsbristen men känner inte bördan i den mån som de 

övriga intervjuade lärarna. Detta kan bero på att han inte har Historia 1a1, som är den 

kortaste av kurserna. 
108

 

 

Trots att tidsbristen var ett återkommande diskussionsämne ansåg majoriteten av lärarna 

att underhållningsfilmer var viktiga för att eleverna visade ett större intresse. Detta 

stämmer väl överrens med Hultkrantz resultat, även där diskuterar lärarna detta. En av 

lärarna använde också praktiska metoder för att förmedla historia. Att låta eleverna 

föreställa sig ett visst skeende är en bidragande faktor till att undervisningen kan 

komma att bli intressant. Underhållningsfilmernas funktion är att förstärka elevernas 
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motivation till de historiekunskaper som tidigare förmedlats. I fokus ligger 

undervisningsvariationen, ju fler metoder eleverna får testa på desto mer förstärks deras 

motivation. Enligt lärarna är det viktigt att blanda metoder, vissa elever är mer praktiskt 

lagda än teoretiska, därför är det relevant att ge alla elever möjligheter att visa sina 

förmågor.  

 

Kit Walker anser att underhållningsfilmer har tappat sitt värde på grund av att eleverna 

oftast har sett populära filmer. Han menar att det därför är svårt att visa 

underhållningsfilmer som bidrar med ett kunskapsperspektiv.  

 

Oftast tycker de att det är lite roligt, sen kan man fundera på varför de tycker 

det. Om det är för att de slipper jobba, [...] just den tretton dagar brukar de 

tycka är rätt kul faktiskt [...], den brukar uppskattas som sagt.
109

 

 

Barry Allen tycker att film är en god metod att använda i undervisningen för att det 

levandegör historien. Han menar att det är en bra ingång till exempelvis källkritik och 

historiebruk. Det ger också en variation då mycket genomgångar och läsning 

förekommer. Nackdelen med att använda film är tidsbristen, om han visar film är han 

medveten av att han måste välja bort något annat. ”Ska man visa en film måste man 

lägga mycket tid på förberedelsen, det funkar inte at ha det som ersättning för en bok. 

Då är risken stor att eleverna får en märklig bild av historien.” 
110

 

 

Drivkraftsdimensionen utifrån Illeris teori kan ses exempelvis till viss del i lärarnas 

motiveringar till användningen av underhållningsfilm. Vissa av de intervjuade 

motiverar användningen främst med att det är ett verktyg som är intresseväckande för 

eleverna. Det är dock inte alla som tar hänsyn till detta. Lärarnas motiveringar har också 

att göra med undervisningsvariationen i klassrummet, dels för att filmer ska uppfylla 

funktionen som ett komplement till den teoretiska kunskapen. Den främsta anledningen 

till att underhållningsfilm kommer till användning är för att eleverna får möjligheten att 

få uppleva historien. Upplevelsen är både visuell och känslomässig vilket kan bidra till 

att elevernas drivkrafter för ny kunskap förstärks. Genom lärarnas svar framkommer 

även att eleverna oftast är positiva till användandet av film. Underhållningsfilm har en 

funktion som motiverar eleverna i klassrummet.  
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När eleverna får analysera film är det ett nytt sätt för dem att titta på film. Även om de 

oftast är bekanta med mediet. På så sätt blir utmaningen att analysera en film inte för 

stor och talar samtidigt till deras intresse. Detta stämmer överrens med Illeris teori om 

drivkraftsdimensionen. Utmaningarna som eleverna ställs inför vid filmvisning tenderar 

dock att vara liknande som förra gången de analyserade underhållningsfilm. Detta gör 

att de inte ställs inför nya och utmanande uppgifter. Detta diskuteras vidare i nästa 

kapitel. 

 

 

6.3 Underhållningfilmer kräver diskussion 

Alla de intervjuade pekar ut vikten av att man sätter in filmen i en kontext. De verkar 

dra sig för att visa film som en introduktion till ett nytt område. För att film ska vara ett 

effektivt läromedel anser lärarna att eleverna bör ha förkunskaper om den aktuella 

epoken, detta för att så bra som möjligt kunna tillgodogöra sig innehållet.  

 

Att döma av intervjuerna är det vanligaste upplägget kring att visa film i undervisningen 

att inleda med att ha traditionell undervisning för att ge eleverna bakgrundskunskap och 

göra dem orienterade i epoken. Filmen visas under tiden som delmomentet avhandlas 

eller som avslutning på ett delmoment eller epok, sällan som en introduktion. 

Efterarbetet lyfter alla fram som något som är av stor vikt när man som lärare använder 

sig av film i undervisning. Det är viktigt att låta eleverna diskutera och reflektera kring 

filmen, även om själva diskussionen eller reflektionen kan ta olika form. Men det 

vanligaste verkar vara klassrumsdiskussion eller diskussion i mindre grupp.  

 

Kit Walker visar film i samband med en avslutning på en delkurs. “[...] detta har vi 

pratat om innan, och nu ska jag visa hur det fungerar i praktiken, vilken var verkligheten 

[...] så man kan relatera till det man gjort innan.”
111

 Han förklarar att han inte har några 

frågor när han visar en film, det beror på att eleverna ska njuta av filmen och relatera till 

de baskunskaper de fått genom en kurs. Däremot brukar en diskussion i helklass 

genomföras efter en film.
112

 Även Barry Allen menar att det är viktigt att eleverna har 

kunskaper om ett visst avsnitt innan en film visas. Han har visat både hela filmer men 

                                                 
111

 Kit Walker: Intervju 2014-11-21. 
112

 Kit Walker: Intervju 2014-11-21. 



  
 

36 

visar ibland också nyckelscener: ”Visade filmen 300 för inte så längesedan, för att 

illustrera spartanernas mentalitet och säga någonting om den antika krigsföringen”.
113

 

Efter att filmen visats genomförs diskussioner i grupper eller i helklass, däremot brukar 

Barry använda sig av andra källtexter för att komplettera filmen. Han nämner också att 

vissa diskussionsfrågor kan finnas med på eventuella prov. 
114

 Att det är viktigt att prata 

om filmen nämner även Bruce Wayne, han visar oftast film i samband med avslutande 

av en delkurs.
115

  

 

Bruce Banner är också positivt inställd till film som undervisningsmetod. När han visar 

en film brukar han säga till eleverna att observera olika situationer, främst när 

identitetsskapandet är i centrum. Det han lyfter upp då är synen på utomstående och hur 

det är att leva som främling på olika sätt. 
116

 Banner har främst lektioner med eleverna 

som går sista året och därför tycker han att sådana diskussioner är viktiga.  

 

[...] hur är det att vara människa och ha sin identitet och utsättas för andra 

människors identiteter? Det sammanfaller med religionen och då ber jag dem 

att titta på man skapar en identitet och hur andra människor skapar identitet åt 

dem [...] vissa måste fogas in det, i andra delar måste man ha ett utrymme., 

man slåss om det, eller själv foga över bilden.
117

 

 

Uppföljning sker genom att han lämnar ut frågor till eleverna för att de ska hänga med 

när filmen visas. Diskussioner i antingen grupper eller helklass förekommer också 

utöver de frågor som han använder under själva filmvisningen. 
118

 

 

Det är endast Kit Walker och Tony Stark som uttrycker en negativ ställning till att peka 

ut perspektiv eller händelser i filmen för eleverna. Kritiken består i att de tror att det 

hämmar filmupplevelsen, även om han kan se fördelar med att ge eleverna tips och 

perspektiv på vad de ska leta efter. 
119

 

 

Den enda av de intervjuade som pausade och diskuterade under filmens gång var Peter 

Parker. Han lyfter fram att det kan vara viktigt för eleverna att ställa frågor för att han 
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ska vara säker på att de uppfattar handlingen och innebörden av en specifik scen eller 

del av filmen. Detta kompletterar han ofta med att eleverna har instuderingsfrågor att 

arbeta med under filmens gång, för att de inte bara ska se på filmen utan uppleva den, 

och få en djupare förståelse kring karaktärerna och handlingen.
120

 

 

Vidare är Tony Stark den enda av de intervjuade lärarna som inte primärt använder sig 

av gruppdiskussioner. När han visar film brukar det mynna ut i en individuell 

filmanalys där eleverna får tolka filmens historieförmedling jämfört med andra källor. 

Undantaget för Tony Stark är när han visar Forrest Gump som kursavslutning. Då 

brukar han hålla en diskussion i klassrummet, för att det är det som hinns med så sent i 

kursen. 
121

 

 

Ingen av de intervjuade lärarna använder sig av underhållningsfilm som en introduktion 

till en epok eller arbetsområde. Två av lärarna tar upp att det skulle kunna användas så, 

men de gör det inte själva. 
122

 Tony Stark lyfter också att denna metod med fördel hade 

kunnat användas för de elever som läser yrkesförberedande program och läser den korta 

50-poängskursen i historia. Han menar att dessa elever generellt sett är mindre 

motiverade och har ett mindre historieintresserade om man jämför med eleverna på de 

studieförberedande programmen. Att genom film introducera historieämnet och väcka 

ett intresse som man sedan kan bygga på skulle kunna vara ett bra sätt att väcka deras 

intresse. ”[…] problemet är ju att den kursen är så ju så tight som den är så där har man 

inte- jag har i varje fall inte tid att ehh att visa spelfilm.”
123

 

 

I sin avhandling belyser Axelsson att det viktigaste för att skapa en meningsfull 

historieförmedling är att det finns konkreta mål och att uppföljningen sker på ett 

givande sätt. Detta är något som alla de intervjuade lärarna uppger att de har med sin 

filmvisning. Tony Stark säger bland annat att det viktigaste är att formulera mål och 

välja film utefter målet och inte tvärtom. Alla de intervjuade lärarna lyfter också vikten 

av att ha en betydelsefull och givande uppföljning. Detta för att eleverna ska kunna 

tillgodose sig kunskaperna som förmedlas i filmerna.  
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 Peter Parker: Intervju 2014-11-20. 
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 Tony Stark: Intervju 2014-12-04. 
122

 Intervjuer med samtliga: från 2014-11-17 till 2014-12-04. 
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 Tony Stark: Intervju 2014-12-04. 
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Man kan säga att tillämpningen av diskussioner klart och tydligt tillgodoser Illeris 

samspelsdimension då lärarna låter eleverna ta del av varandras erfarenheter och 

synpunkter för att utveckla förståelsen och insikten om filmens betydelse. Det finns här 

också en insikt kring olika klassers vilja till diskussion. Om det är en klass som är mer 

tillbakadragen använder lärarna sig av gruppdiskussioner hellre än diskussioner i 

helklass. Det är dock anmärkningsvärt och intressant att det nästan alla lärare oavsett 

kommun, gymnasieskola eller år som aktiv lärare använder sig av så likartad metod när 

det kommer till filmen.  

 

Vi vill här också återknyta till vad vi skrev i slutet av förra kapitlet, nämligen att samma 

sätt att undervisa leder till att uppgifterna som eleverna ställs inför helt enkelt inte blir 

utmanande. Det vi menar går att koppla till Illeris drivkraftsdimension där han hävdar 

att utmaningarna varken ska vara för stora eller för små. Om eleverna gör samma 

uppgift när de analyserar film betyder det att utmaningarna inte är så stora att de är 

utmanande.  

 

7 Slutdiskussion 

Nedan diskuterar vi resultatet och analysen utifrån våra frågeställningar, samt den 

använda metoden. Frågeställningarna som ställdes upp i början av uppsatsen var: 

 

● Hur motiverar lärarna användandet av film i undervisningen och vad är det de 

vill belysa med just dessa? 

● Hur ser lärarnas lektionsupplägg ut när de använder sig av underhållningsfilm i 

undervisningen?  

 

Samtliga av de intervjuade lärarna använder sig av underhållningsfilm i undervisningen 

i någon utsträckning. De menar dels att film erbjuder en variation i klassrummet men 

också att det är en metod som uppskattas av både eleverna och lärarna. Considine och 

Baker diskuterar att film är ett intresse som ungdomar har på grund av att det präglar 

deras vardag. Det är alltså ett enkelt sätt att fånga upp eleverna och få dem motiverade 

mot ett ämnesområde. Det som lärarna dock främst belyser är upplevelsen av filmen, de 

menar att filmer levandegör historien. Detta nämner också Dahl i sin avhandling som 

menar att det är en av styrkorna gällande film som undervisningsmetod. Den 
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känslomässiga upplevelsen kan starkt påverka eleverna och leda till att de får upp 

ögonen för historiska händelser och skeenden som sällan blir belysta i historieämnet.  

 

Samtliga av de intervjuade lärare är kritiska till den historiska korrektheten i 

underhållningsfilmerna. Precis som Zander menar lärarna att det intressanta är hur 

historien konstrueras på film, inte den historiska korrektheten. Trots detta riktar de 

kritik mot underhållningsfilmers historieframställning. I fokus för undervisningen med 

underhållningsfilm står istället historiebruk. Lärarna använder sällan eller aldrig film 

som historiskt källmaterial.  Det verkar som att lärarnas tankar om den historiska 

korrektheten ibland avskräcker dem från att visa underhållningsfilm i 

undervisningssyfte. Den historiska korrektheten diskuterar även de intervjuade lärarna i 

Hultkrantz undersökning. De menar att man i läraryrket måste värdera sitt material för 

att inte ge eleverna en felaktig bild av historien.  

 

Det är dock viktigt att poängtera att den historiska korrektheten i underhållningsfilm bör 

ifrågasättas. Enligt Weinstein produceras underhållningsfilm med syftet att tjäna pengar. 

Alltså är inte den historiska korrektheten satt i fokus. Han menar att underhållningsfilm 

kan hjälpa till att diskutera historiebruk med elever, något som de intervjuade lärarna 

också lyfter som en av underhållningsfilmens stora fördelar.  

 

Lärarna motiverar användningen av underhållningsfilm med att undervisningen bör vara 

varierad för att stimulera och fånga ett intresse hos eleverna. Det framkommer att 

eleverna får en teoretisk kunskap innan en film visas, och lärarna menar att filmen 

fungerar som ett komplement till den teoretiska kunskapen. Detta är något som det 

också finns stöd för i den tidigare forskningen, och det är i Hultkrantz undersökning 

som resultat framkommer. Hennes resultat pekar också på att film bidrar till 

undervisningen genom att levandegöra historien och väcker intresse hos eleverna.    

 

Uppföljningen av en film sker främst i grupp- och helklassdiskussioner där filmens 

budskap diskuteras med ett historiskt perspektiv, främst genom att det kritiska tänkandet 

hos elever testas. Kopplingar till källmaterial i teoretisk form är också en viktig del i 

efterföljningen då eleverna får jämföra filmen med andra källor. Genom dessa 

diskussioner får eleverna möjlighet att uttrycka sina egna åsikter och dela med sig av 

sina erfarenheter av filmen, men det finns problem i att samma lärare oftast använder 
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samma upplägg. Om en elev inte känner sig bekväm i att diskutera varken i grupp eller i 

helklass kommer den inte att kunna komma till tals i undervisningen.  

 

Det finns en slående likriktighet i respondenternas svar från intervjuerna. Likriktigheten 

tyder dock på att det kan behövas nya idéer och tankar om hur man som lärare kan 

använda sig av film i undervisningen. Det kan vara så att film skulle behöva få en större 

del i styrdokumenten för att intresset för film som undervisningsmetod ska öka. Våra 

resultat visar att lärarna har många tankar om vad som kan göras med 

underhållningsfilm, men få omvandlar dessa tankar till praktik. Som exempel kan man 

lyfta att flera av lärarna nämner film som en potentiell introduktion till en epok, trots 

den insikten är det ingen av de intervjuade som gör det. Vi är förvånade över detta 

resultat eftersom vi själva ser en stor potential i att använda underhållningsfilm som 

introduktion. Det kan leda till att fånga elevers intresse inför ett nytt ämnesområde och 

ämnet historia. Enligt de intervjuade lärarna är det väldigt viktigt att kontexten som 

underhållningsfilmen visas i är den rätta, vilket kan vara varför de sällan använder den 

som introduktion. Vi ser dock inget hinder i detta, men då blir efterarbetet en mer 

betydelsefull roll.  

 

Samtliga lärare säger också att de upplever att tidsbristen hindrar dem från att visa 

underhållningsfilm. De upplever helt enkelt att tiden begränsar dem då filmvisningen 

och för- och efterarbetet är tidskrävande. Axelsson menar att för- och efterarbetet bör ha 

ett stort utrymme för att det ska skapa mening i undervisningen. Om eleverna endast får 

se en film som ett tidsfördriv eller som utfyllnad, leder inte detta till någon 

kunskapsutveckling. De flesta av lärarna pekar också på att det är viktigt att ha konkreta 

mål med filmvisningen, något som är en stor del av förarbetet. Detta är något som 

Axelsson också lyfter upp som en viktig del av historieundervisningen för att kunna 

skapa en meningsfull historieförmedling. Här är lärarna dock inte helt samstämmiga, 

några av dem menar att det går att binda specifika mål i läroplanen till visningen av en 

film, medan andra menar att man får se filmvisningen som ett steg i att uppfylla det 

specifika målet. 

 

Vi upplever att lärarna inte i någon större grad funderar på att de kanske inte hinner 

lyssna på alla elever. De verkar ta det för givet att alla får chansen att uttrycka sig i 

diskussionen och att alla kommer ta lika stor plats. Den enda insikten om detta 
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potentiella problem är att de i vissa fall dela in eleverna i mindre grupper istället för att 

ha helklassdiskussion. Det är dock inte säkert att detta tillgodoser alla elevers möjlighet 

att uttrycka sig. Den enda läraren som oftast inte använder sig av diskussioner är Tony 

Stark, som istället använder sig av skriftliga inlämningar. Men det går att ha samma 

invändning här, även denna metod kan upplevas främmande eller hämmande för några 

elever. 

 

Utifrån Illeris lärandeteori kan vi sammanfatta våra resultat med att innehållet som ska 

förmedlas oftast är en visuell inblick i en historisk epok, och stärka elevernas kritiska 

tänkande. Det är också ett sätt att variera innehållet i undervisningen. Detta kan också 

till viss del falla in under drivkraftsdimensionen, men till denna dimension hör också att 

lärarna menar att eleverna är vana och intresserade av underhållningsfilm. Dessutom har 

eleverna lätt att ta till sig underhållningsfilm som historieförmedlare, speciellt viktigt 

tycker lärarna att detta är för elever som kan sakna drivkraft för historieämnet annars. 

Samspelsdimensionen tillgodoser den övervägande majoriteten av lärarna då de efter 

filmvisningen för diskussioner med eleverna och även låter eleverna diskutera inbördes.  

 

Avslutningsvis vill vi också hävda att våra resultat pekar på att underhållningsfilmer 

borde användas i skolan då det finns flera fördelar med denna metod. Dock borde lärare 

vara mer benägna att pröva att variera undervisningen med underhållningsfilm.  

 

7.1 Diskussion av metod 

Det bör vara på sin plats att vara lite självkritiska angående undersökningens resultat. 

Resultatet visar på att alla lärare använder sig av liknande undervisningsmetod när de 

visar film i skolan. Denna likriktighet i undervisningen skulle kunna vara ett resultat av 

att våra frågor riktade svaren dit. Det är faktiskt anmärkningsvärt hur pass lika svar vi 

fick av fem av de intervjuade lärarna. Dock har vi inte uppfattningen att vi har väglett 

dem under intervjuerna. Denna uppfattning höll vi än mer fast vid efter att vi hade 

transkriberat och åter lyssnat igenom intervjuerna. Även om svaren ibland liknar 

varandra ger intervjupersonerna olika svar i olika ordning, och det är de själva som 

berättar hur undervisningens upplägg ser ut. Därför är den enda rimliga slutsatsen att de 

intervjuade lärarna faktiskt är så samstämmiga i dessa frågor.  
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Vi vill också passa på att vara lite självkritiska när det gäller vår intervjuguide. Denna 

kunde ha varit mer omfattande för att ge ett större och bättre resultat. Den kunde också 

ha varit mer inriktad för att behandla de didaktiska frågorna. Dessa problem tror vi har 

att göra med att vi inte har genomfört en intervjuundersökning tidigare. Om vi hade haft 

mer erfarenhet hade vi nog kommit fram till ännu mer intressanta resultat. Denna insikt 

tar vi med oss till framtiden.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

1. Använder du spelfilm i undervisningen? 

a. Om svaret är ja 

i. Vilka filmer använder du? 

ii. Varför har du valt att visa just dessa filmer i undervisningen, 

d.v.s. är det några specifika kunskaper i historia som du menar att 

just ditt val av film förmedlar? 

iii. Hur ser ditt metodiska upplägg kring filmen ut, d.v.s. hur tänker 

och planerar du lektionen/lektioner kring filmen? (här menar vi 

om visningen av filmen föregås av inläsning av litteratur, 

instuderingsfrågor, efterföljande diskussioner, ska ses med visst 

perspektiv o.s.v.) 

iv. Vad är din personliga uppfattning om spelfilmer som 

undervisningsmetod? 

b. Om svaret är nej: 

i. Har du någon gång tidigare använt dig av spelfilm i 

historieundervisningen? 

ii. Varför gör du det inte längre? 

iii. Motivera varför du inte använder spelfilm i undervisningen? 

 

2. Till alla: 

a. Vad har du för tips för en nyexaminerad lärare om hen vill visa film i 

undervisningen? 

 

 


