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1. Inledning 

1.1 Förord 

Idag är spelfilm en levande och närvarande del i unga människors mediekonsumtion, 

[…] Därför skulle man kunna missa en del av vår historiekultur om den historiska 

spelfilmen inte används i undervisningen.1 

 

Maria Deldén beskriver hur viktig media är i dagens samhälle och speciellt då i den målgrupp 

som lärare vill nå ut till. Deldén anmärker även, att på grund av hur mycket media som unga 

människor använder idag, vore det dumt att inte använda sig av detta i utbildningssyfte. Film 

är ett växande medium som används mer och mer som ett undervisningsverktyg i skolan idag. 

Film skulle kunna ha flera funktioner i ett klassrum eller påverka eleverna på olika vis, detta 

är helt beroende på hur lärarens användning ser ut. Att det ser ut på detta vis är kanske inte är 

väldigt konstigt med tanke på att i dagens samhälle har vi media ständigt runt omkring oss. 

Det är lätt att få tag på film genom att köpa, hyra samt streama via olika onlinetjänster som 

Netflix eller Youtube. Det är ett medium som är lättillgängligt och att få fram ett klipp som 

skulle kunna anses vara användbart behöver inte ta många minuter. Eftersom att film är ett 

lättillgängligt medium kan det finnas faror med att föra in det i klassrummet och en lärare 

måste lägga ner mer arbetstid för att kunna kritiskt granska hur materialet kan användas på ett 

sätt som skulle gynna eleverna. Användandet av film som läromedel kan få oförutsedda 

konsekvenser eftersom lärare är en tidspressad grupp och det kan vara svårt att få tiden att 

räcka till för att hitta det optimala materialet. Detta kan bidra till att lärare eventuellt har olika 

attityder till att ta in och använda sig av film i sin undervisning. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka hur attityderna, enligt dagens forskning, till att använda film som 

läromedel ser ut, både bland lärare och elever. Detta eftersom hur en persons inställning till ett 

visst verktyg påverkar hur personen väljer att använda sig av det verktyget. 

 

1.2 Bakgrund och problemformulering 

I dagens samhälle är media en stor industri och film är ett populärt medel att använda i 

undervisning och det finns ett underliggande krav i dagens skola att använda sig av media på 

                                                           
1 Deldén, Maria, Historien som fiktion [Elektronisk resurs] : gymnasieelevers erfarande av spelfilm i 
historieundervisningen, Forskarskolan Historiska medier, Umeå universitet, Lic.-avh. Umeå : Umeå universitet, 
2014,Umeå, 2014, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-88698, s 5. 
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olika vis. I och med att det har blivit en stor del medförs det även risker för hur filmen kan 

används av lärarna och hur den tas emot av eleverna. Detta styrs i mångt och mycket av hur 

en lärare ställer sig till att använda film som ett läromedel i sitt klassrum. För att använda film 

som läromedel kan vara problematiskt. Bland annat kan filmvisningen betyda att vissa 

områden inom stoffet har glömts bort eller blivit bortvalda. Likaväl som att film kan förtränga 

delar av historien kan den även lyfta fram områden som glömts bort eller blivit förträngt. 2 Är 

läraren positivt inställd kan det kanske ge positiva resultat, och en negativ attityd kan 

eventuellt ge dåliga resultat. I läroplanen för historia i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 står det att eleverna ska, i sin 

historieundervisning, få möjlighet att på olika vis få använda källor på olika vis. Bland annat 

ska eleverna använda metoder som att granska och tolka olika källor genom utifrån olika 

teorier och perspektiv. Historieundervisningen avser även att ge eleverna en förståelse för hur 

historia används och där kan en lärare få in användningen av film.3 Läroplanernas utformning 

gör det lätt för en lärare att få in användningen av film i sin undervisning.4 

 

Film som läromedel ansågs i början vara minst lika bra eller om inte bättre än de andra 

tekniska läromedlen som fanns.5 Detta fick stöd av en rapport som framställdes 1922 där det 

visade sig att film var bättre än andra liknande medel.6 Under den senare delen av 1940-talet 

började sättet att se på film som läromedel att ändras. De negativa sidorna med att 

filmanvändningen började föras fram på ett sätt som de inte gjorts innan. Det genomfördes en 

utredning kring att använda film som läromedel. Resultaten från den utredningen visade att 

film inte borde användas på egen hand utan mer som ett komplement till resten av 

undervisningen.7 Fram till början av 2000-talet fanns det inte stark skillnad på filmer som var 

baserade på en sann händelse och spelfilmer.8 Genom att läroplanerna revideras i början av 

                                                           
2 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 

[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 134f. 
3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011, s 66. 
4 Viklund, Klas, Nya kursplaner och ämnesplaner 2011 utmanar och utvecklar mediepedagogiken,  
http://diu.se/nr6-11/KV_Nya%20kursplaner_DIU_6_2011.pdf s 2. 
5 Karlsson, Martin, Att projicera det förflutna: historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 

utifrån de regionala AV-centralernas utbud, Sisyfos, Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2011, Uppsala, 2011, s 
285. 
6 Karlsson, s 12. 
7 Karlsson, s 94f. 
8 Ludvigsson, David, The historian-filmmaker's dilemma: historical documentaries in Sweden in the era of Häger 

and Villius, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ., 2003,Uppsala, 2003, s 65 
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2000-talet fick den så kallade mediepedagogiken ett genombrott och ett erkännande. 

Begreppet mediepedagogik syftar på att elever i skolan ska använda andra läromedel än de 

traditionella läroböckerna. Ett argument som Klas Viklund tar upp för att mediepedagogikens 

betydelse i skolan är att media, som oftast har ett kommersiellt syfte, är inte ett objektiv medel 

att använda. Media är nämligen ett redskap som människor borde ha en kritik inställning till. 9 

I David Ludvigssons bok The Historian-Filmmakes Dilemma omnämns det att en alltid ska 

ifrågasätta hur autentiskt något är då det är väldigt lätt att manipulera filmer.10 Enligt Martin 

Karlsson är det de olika tänkbara användningsområdena för att på ett sätt visa ”förlorade 

världar”11 som gör att filmen, i alla fall på utsidan sett, är ett utmärkt läromedel i 

historieundervisningen.12 Dessa fiktiva skildringar som sker på filmduken kan bidra till att 

forma åskådarens syn på historien, även när syftet inte är att lära sig själva historien.13 

 

Filmer som har historiska teman måste ta till hänsyn att de kommer att påverkas av det 

förflutna, samtiden och framtiden. Detta göra att filmskaparna måste ta hänsyn till att de har 

alla dessa aspekter av det förflutna att anspela på.14 I filmproduktioner läggs det ner mycket 

tid och arbete på att skapa en så korrekt miljö och handling som möjligt, det kan handla om 

allt från kläderna som bärs till musiken som spelas. Detta kan emellertid inte garantera att det 

som visas är helt historiskt korrekt. Då dagens långfilmer kan vara allt från 90-120 minuter 

långa är det svårt att få med alla historiska detaljer och visa ett helt händelseförlopp, dessutom 

kan filmskapare inte ta någon vidare hänsyn till om en forskare är osäker på vissa detaljer. 

Utöver detta bör det tilläggas att filmer generellt sett har partiska perspektiv.15 Samt den 

viktigaste detaljen när det kommer till att skapa en film, nämligen det kommersiella syftet 

som kan ligga bakom. Att producera filmer är ganska kostsamt och filmbolagen har därför ett 

stort intresse av att fullborda filmer som kan passa en stor grupp av åskådare.16  

 

                                                           
9 Viklund, s 2. 
10 Ludvigsson, s 63. 
11 Karlsson, s 13. 
12 Karlsson, s 13. 
13 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, 

1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, s 106. 
14 Karlsson; Zander (2009), s 132. 
15 Karlsson; Zander (2009), s 138ff. 
16 Karlsson; Zander (2009), s 145. 
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1.3 Syfte & frågeställning 

Denna konsumtionsuppsats syfte är, att genom en litteraturstudie, undersöka vad forskningens 

syn angående lärare- och elevers attityder mot att använda film som läromedel ser ut samt att 

se vad dessa attityder kan ge för didaktiska konsekvenser för undervisningen. Detta syfte 

leder fram till dessa frågeställningar. 

1. Hur ser lärares attityder ut till att använda film som läromedel? 

2. Hur ser eleverna på lärares användning av film som läromedel? 

3. Vilka didaktiska konsekvenser kan lärare- och elevers attityder få för undervisningen? 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Forskningsmetod 

Jag kommer i denna konsumtionsuppsats att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod 

tillsammans med en systematisk litteraturstudie. 

 

En kvalitativ forskningsmetod är, enligt Alan Bryman, en metod som innebär att det är en 

insamling av material, att teorin och praktiken ska ha en relation som är progressiv, att det 

finns en stark känsla för det naturvetenskapliga synsättet samt att det finns en objektivistisk 

syn på verkligheten.17 Den kvalitativa forskningens huvudsakliga mål är inte att förklara eller 

förutsäga något utan istället att tolka och kunna skapa en förståelse kring de resultat som visar 

sig. Dock har denna forskningsmetod fått kritik för att vara för subjektiv och att resultaten 

som framkommer är allt för beroende på vem som har genomfört studien.18 Inom forskning 

finns det ett krav på att forskaren ska vara objektiv dock är det inte helt klart kring hur detta 

ska uppnås. En uppfattning som är vanlig är att forskarens värderingar inte får finnas med, 

dock finns det forskare som inte håller med om detta. De anser att det inte går att vara 

objektiv som forskare utan att det istället är mer ärligt att inte låtsas vara objektiv utan istället 

vara öppen med sina värderingar.19 Jag har försökt att vara objektiv under arbetets gång, något 

som jag kommer att ta upp lite senare i denna metod del. Att vara objektiv har varit svårt då 

jag personligt anser att film, på rätt sätt, kan vara ett bra läromedel. Det har på en annan nivå 

                                                           
17 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s 150. 
18 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2 utg. Studentlitteratur AB, Lund, 2011, 
s 36. 
19 Stukát, s 8f. 
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även sporrat mig att försöka hitta litteratur som faktiskt motbevisar mina egna åsikter. Dock 

kan inte ett helt objektivt resultat utlovas då jag själv valt ut litteraturen som finns med i 

arbetet, jag har själv tolkat det som finns skrivet i materialet. Denna blir en extra viktig faktor 

då mycket av materialet är internationellt och då skrivet på engelska. 

 

Enligt Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap är den stora utmaningen med att 

använda en kvalitativ forskningsmetod att förminska informationsmängden och klargöra den 

informationen. Det är även en utmaning att identifiera eventuella mönster som dyker upp i 

litteraturen.20 Jag håller med författarna till denna bok om att detta är en stor utmaning då jag 

själv upplevt detta till viss del. Även om det historiedidaktiska området, speciellt med 

inriktning på användandet av film som läromedel, är ett begränsat område i sig var jag 

fortfarande tvungen att sätta vissa kriterier. Dessa kriterier redovisas senare i arbete under 

rubriken avgränsningar. 

 

En systematisk litteraturgenomgång har fem olika steg enligt Bryman. Det första steget är att 

ett syfte måste klargöras och när syftet är klart kan steg två påbörjas. I det andra steget ska det 

formuleras kriterier som ska styra urvalet av det material som ska användas. Detta leder in på 

steg tre då material som uppfyller kriterierna ska hittas. Det fjärde steget är att beskriva de 

viktigaste dragen som varit framträdande i material för att sedan sammanfatta detta i det sista 

steget.21 Jag har till viss del följt dessa steg men har jag arbetat med steg tre och fyra samtidigt 

under en viss period då detta underlättade mitt arbete. Det är steg tre och fyra som jag ansett 

har varit de mest tidskrävande steg under arbetet, dels för att jag ibland behövt ta ett steg 

tillbaka från att gå igenom materialet men även för att det är en stor mängd av material som 

behövts gå igenom. Materialurvalet har tagit lång tid då jag inte nöjt mig med att använda de 

första källorna jag hittat utan har förankrat det jag skrivit i att ha en bred kunskapsbas. Detta 

är något som styrks av hur Staffan Stukát skriver att en litteraturstudie ska genomföras. Den 

ska nämligen ha ett bra sorterat materialurval så att det stoffet som arbetas med blir 

representerat på ett korrekt sätt.22  

                                                           
20 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne, Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap: vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar, 1. utg., Natur & Kultur, 
Stockholm, 2013, s 146. 
21 Bryman, s 104fff. 
22 Stukát, s26. 
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En litteraturstudie av det systematiska slaget måste uppfylla vissa kriterier; som till exempel, 

att det finns tydliga kriterier och metoder för att söka och välja data, att det finns en tydlig 

sökstrategi, det finns en systematisk kodning av studierna som behandlas och att, om det 

behövs, använda en metaanalys för att få ett resultat av flera små studier.23 En systematisk 

litteraturstudie avser i slutändan att få fram en syntes av tidigare empirisk forskning.24 

 

Jag har använt olika sökvägar för att hitta min litteratur, till exempel har jag använt mig av 

olika databaser såsom Unisearch, ERIC och Libris. Sökorden som jag har använt i olika 

kombinationer har varit historia, film, historieundervis*, attityd, history, film, teach*, 

attitude*. Utöver att söka själv har jag även, efter rekommendation, använt en tjänst som 

erbjuds på Linköpings Universitet nämligen bokat bibliotekarie, handledare och kurskamrater 

för att hitta material, kollat på referenser i texter som jag läst.  

 

I mitt arbete har jag först läst materialet och tagit ut det i forskningen som varit av relevans 

och intresse för arbetet. När detta var klart sammanställdes allt i ett dokument där jag senare 

gjorde en uppdelning mellan lärare och elever. Under denna indelning gjordes även en slags 

underindelning där jag försökte organisera texten utifrån vilka delar av materialet som kunde 

kopplas ihop med varandra. Eftersom jag undersöker hur både svenska men även 

internationell forskning ser på detta fenomen ansåg jag även att en uppdelning mellan dessa 

två geografiska områden var relevant. Denna uppdelning omarbetades då det ansågs som, till 

största del, positivt att istället få en tematisk överblick över materialet. Den tematiska 

översikten gjordes genom att läsa igenom materialet och se vilka stoff som var mest frekventa 

och vad som var populärt i underlaget.  

 

1.4.2 Materialurval 

I detta avsnitt kommer jag kort att presentera de författare som jag använt mig av i detta 

arbete, samt några kortare presentationer av lite av materialet som jag använt mig av. 

                                                           
23 Barajas, Forsberg & Wengström, s 27. 
24 Barajas, Forsberg & Wengström, 31. 
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I det internationella materialet märkte jag att det fanns två frontfigurer inom område, Alan S. 

Marcus och Jeremy D. Stoddard och dessa två står för en relativt stor del av det internationella 

materialet jag använt mig av. De har arbetat tillsammans i olika studier men även enskilt och 

därför finns det mycket material som är, enligt mig, relevanta för detta arbete. Stoddard 

arbetar som docent på The college of William and Mary i USA och han arbetar med 

fenomenet att använda media i undervisningen. 25 Han har skrivit artikeln Film as a 

’Thoughtful’ Medium for Teaching History där han utför en fallstudie, med både lärare och 

elever, för att undersöka om film skulle kunna användas för att ge eleverna något intressant att 

tänka på.26 Att arbete med fenomenet att använda media i klassrummet är något som han delar 

med Marcus som även han arbetar med filmanvändning i undervisningen. Tillsammans har de 

genomfört olika undersökningar och skrivit artiklar som Tinsel Town: Hollywood Film in the 

High School Classroom och More than ’”Showing What Happened”: Exploring the Potential 

of Teaching History with Film. De har även kollaborerat tillsammans i boken Teaching 

History with Film: Strategies for Secondary Social Studies. Teaching History with Film 

använder sig av riktiga fall för att kunna ge idéer och tips när det kommer till att använda film 

i historieundervisningen.27 Marcus arbetar även han med att använda film som läromedel, 

något han gör vid University of Connecticut som docent.28 Han har, bortsett från tidigare 

nämnda titlar, skrivit artiklar som It is as It Was och The Reality of it All, där även Richard J. 

Paxton och Peter Meyerson var delaktiga, samt att han även har varit redaktör för boken 

Celluloid Blackboard. Paxton som doktorerat inom utbildningspsykologi29 har även varit med 

i Teaching History with Film tillsammans med Stoddard och Marcus. Meyerson har en 

doktorsexamen inom beteendepsykologi.30 

 

En annan av de stora frontfigurerna inom detta område är Renee Hobbs som författade 

artikeln Non-optimal uses of video in the classroom. Hobbs har arbetar som professor inom 

                                                           
25 The college of William & Mary; Home; http://wmpeople.wm.edu/site/page/jdstod/home (hämtad 2015-12-
13) 
26 Stoddard, Film as a thoughful medium, s 271. 
27Marcus, Alan S. (red.), Teaching history with film: strategies for secondary social studies, Routledge, New 
York, 2010, pärmens insida 
28 University of Connecticut; Alan S Marcus; http://education.uconn.edu/alan-s-marcus/ (hämtad 2015-12-13) 
29 Pacific University OregonM Richard Paxton PhD; http://www.pacificu.edu/about-us/faculty/richard-paxton-
phd (hämtad 2015-12-14) 
30 University of Wisconsin Oshkosh; Meyerson Peter PhD; 
https://www.uwosh.edu/coehs/departments/teaching-learning/f-s/meyerson (hämtad 2015-12-14) 
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kommunikation vid Harrington School of Communication.31 I artikeln av Hobbs undersöks 

hur film och media används tämligen oreflekterat i klassrum och det är en studie som gjordes 

över en sexårs period.32 Författarna till artikeln Pupils’ enjoyment of history: what lessons can 

teachers learn from their pupils? Richard Harris och Terry Haydn är, eller i Haydns fall var, 

docent när artikeln publicerades. Harris är docent vid University of Southampton33 och Haydn 

är numera professor på University of East Anglia men var som tidigare nämnt docent på 

universitet när artikeln publicerades.34 Artikelns syfte är att, genom enkätundersökningar, 

granska hur elevers attityder mot historieämnet, dess utformning i England, ser ut.35 

Författarna till artikeln The use of films on history education in primary schools: Problems 

and suggestions Yasemin Derelioğlu och Evren Şar är båda aktiva på University of Istanbul 

men har tyvärr inte lyckats få reda på vilka positioner de har på universitetet. Artikeln är 

relativt kort och handlar om hur en lärare kan stärka elevernas lärande samt att öka deras 

kritiska tänkanden, detta genom användningen av aktiviteter före och efter filmvisning.36  

 

Sture Långström som är författare till boken Ungdomar tycker om historia och politik är 

verksam vid institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå 

Universitet. I boken tar Långström tre svenska undersökningar och redovisar vad dessa har 

get för resultat. Undersökningarna går ut på att eleverna upplever ämnet historia.37 Två andra 

av de författarna som även är verksamma vid Umeå Universitet är Maria Deldén och Johan 

Hansson. Deldén, som är författaren till licentiatavhandlingen Historien som fiction, innehar 

positionen som doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Deldéns avhandling 

har som syfte att undersöka hur historiska spelfilmer mottages i historieundervisningen. Detta 

genomfördes genom att Deldén observerade och intervjuade 12 elever och dess lärare.38 

                                                           
31 Media Education Lab; Renee Hobbs; http://mediaeducationlab.com/about/renee-hobbs (hämtad 2015-12-
28) 
32 Hobbs, Renee, ”Non-optimal uses of video in the classroom”, Learning, Media and Teachnology, 2006, Vol. 
31, 1, 35-50, s 35. 
33 University of Reading; Staff Profile: Dr Richard Harris; https://www.reading.ac.uk/education/about/staff/r-j-
harris.aspx (hämtad 2015-12-13) 
34 University of East Anglia; Professor Terry Haydn; https://www.uea.ac.uk/education/people/profile/t-haydn 
(hämtad: 2015-12-13) 
35 Harris, Richard; Haydn, Terry. “Pupils’ enjoyment of history: what lessons can teachers learn from their 
pupils?”, The Curriculum Journal, 2006, Vol. 17, 4, 315-333, s 315. 
36 Derelioğlu, Yasemin; Şar Evren. “The use of films on history education in primarhy schools: Problems and 
suggestions”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, Vol. 9, 2017-2020, s 2017. 
37 Långström, Sture, Ungdomar tycker om historia och politik: en studie i pedagogiskt arbete, Inst. för svenska 
och samhällsvet. ämnen, Umeå univ., Umeå, 2001, s 4. 
38 Deldén, s iv. 

http://mediaeducationlab.com/about/renee-hobbs
https://www.reading.ac.uk/education/about/staff/r-j-harris.aspx
https://www.reading.ac.uk/education/about/staff/r-j-harris.aspx
https://www.uea.ac.uk/education/people/profile/t-haydn
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Hansson arbetar som forskare vid samma institution som Deldén och hans avhandling 

Historieintresse och historieundervisning syftar till att förklara att det är viktigt med ett 

intresse för historia för eleverna såväl som lärarna. Hansson använde sig av 

enkätundersökningar som 217 elever fick besvara, samt intervjuer med nio lärare.39 

Avhandlingen Playtime! som skrevs av Catharina Hultkrantz är publicerad av Umeå 

Universitet, Hultkrantz som bland annat arbetar som gymnasielärare i historia, svenska och 

bild, har i sin avhandling intervjuat åtta lärare om deras erfarenheter och inställning till att 

använda film som ett pedagogiskt verktyg.40 Den sista svenska författaren som omnämns i 

detta arbete är Steven Dahl och hans avhandling Folkmord som film. Dahl genomförde en 

receptionsstudie där 124 gymnasielever deltog41 för att belysa de meningsskapande processer 

som en grupp elever ger uttryck för.42 

 

1.4.3 Avgränsningar 

”Problemet måste vara undersökningsbart och möjligt att besvara inom en begränsad tid.”43 

 

För att kunna genomföra en bra undersökning krävs det vissa avgränsningar, detta gör att 

undersökningens problem blir, som Stukát skriver, undersökningsbart. 

 

Film som läromedel är ett stort forskningsområde och därför behövde först och främst vad 

inom stoffet jag helst ville läsa om. Därför har jag valt att undersöka vad forskningen säger 

angående lärare samt elevers attityd mot film som läromedel, detta eftersom inställningen mot 

ett visst verktyg påverkar hur användningen av verktyg blir.  

 

                                                           
39 Hansson, Johan, Historieintresse och historieundervisning [Elektronisk resurs] : elevers och lärares uppfattning 
om historieämnet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 
2010,Umeå, 2010, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33421, abstract. 
40 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, 2014, s iv. 
41 Dahl, Steven, Folkmord som film [Elektronisk resurs] : gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda - en 
receptionsstudie, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, Licentiatavhandling Lund : 
Lunds universitet, 2013,Lund, 2013, http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/Folkmord-som-film.pdf, s 77f. 
42 Dahl,  s17. 
43 Stukát, s 21. 

http://www.hist.lu.se/fihd/publikationer/Folkmord-som-film.pdf
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Då forskning och teknik utvecklas ständigt har jag valt att inte använda mig av material som, 

med eventuella undantag, är äldre än år 2000. Utöver detta använder arbetet sig av att 

behandla svenskt och internationellt material för att få ett bredare materialutbud, dock ska 

detta material vara skrivet på antingen svenska eller engelska. Majoriteten av materialet i 

denna uppsats kommer att vara från antingen Sverige eller USA, med några undantag. Detta 

på grund av att det svenska materialet behandlar hur den svenska skolan använder film som 

läromedel. Det amerikanska materialet behandlar hur lärare i USA använder film som 

läromedel. Då denna konsumtionsuppsats behandlar ämnet film anser jag att USA är ett 

uppenbart val då filmproduktionsmarknaden är en stor marknad. Samtidigt skulle det vara av 

intresse att se om eventuella mönster i litteraturen ser ut i jämförelse med varandra. 

 

Materialet kommer att, till största del, behandla forskning kring användningen av film på 

högstadie- och gymnasienivå. Det finns emellertid vissa undantag, till exempel en text som 

handlar om filmanvändningen i en lågstadieskola. Detta eftersom fältet inte är allt för brett 

och för att hitta variation bland författarna har jag valt att göra vissa undantag. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Film är ett centralt begrepp i detta arbete då det är film som läromedel som ska behandlas. 

Inom film finns det olika genrer såsom dokumentärfilm, spelfilm, historisk spelfilm. Jag 

kommer att använda mig av alla dessa. 

 

En dokumentärfilm är en genrer där filmen ”försöker beskriva verkligheten som den är utan att 

hitta på.”44 En spelfilm är en genrer där ” film baserad på ett manuskript med detaljerade 

scenanvisningar och förberedd dialog.”45 Historisk spelfilm faller in i en undergenre till 

spelfilm. Dessa olika typer av film kommer att benämnas som antingen dokumentärfilm, 

spelfilm, historisk spelfilm. Det kan även stå enbart film och då menas film som en stor grupp 

med olika genrer inräknade. 

                                                           
44 Nationalencyklopedin; Dokumentärfilm; 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dokument%C3%A4rfilm (2015-12-11) 
45 Nationalencyklopedin; Spelfilm; http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spelfilm (2015-12-
11) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/dokument%C3%A4rfilm
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/spelfilm
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Ett till begrepp som är centralt i detta arbete är begreppet attityd. Vid användning av ordet 

attityd menas det hur en person är inställd till något, om de är positiva eller negativa till något.  
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2. Litteraturstudie 

2.1 Analys 

2.1.1 Films legitimitet som läromedel för lärare 

Lärare har, generellt sett enligt Marcus, en positiv attityd till att använda film som ett 

pedagogiskt verktyg i sin historieundervisning; men hur de använder filmerna och vilken 

effekt filmerna kan få är inte helt klarlagt.46 Marcus skriver även att om det skulle finnas en 

förteckning över de mest använda läromedlen i USA skulle film finnas på en andra plats 

bakom de traditionella läroböckerna. Detta skulle kunna stödja något som Marcus skriver, att 

sedan länge lärare har varit särskilt positiva till att använda vissa speciella filmgenrer i sin 

undervisning, speciellt dokumentärgenren.47 Att lärare använder många filmer från 

dokumentärgenren betyder inte att användningen av Hollywoodfilmer ses som ett främmande 

koncept i skolan. 48 I en studie som genomfördes i slutet av 1990-talet påvisade resultaten att 

lärares användning, spelfilm tillika dokumentärfilm, har ökat under de senaste 20 åren. 

Samma studie visade att detta kunde vara en följd av att lärare i USA fått en ökad tillgång till 

tekniken som tillåter de att visa film i deras egna klassrum.49 Detta kan leda till just det som 

Renee Hobbs skriver om i en artikel, nämligen missanvändning av film. I vissa skolor i USA 

har film fått funktionen som en ”vikare” eller för att fylla ut sin undervisning. Detta har lett 

till att film har blivit normaliserat och fått en status av att vara välfungerande och normalt.50 

Dessutom skriver Derelioğlu och Şar att även om lärare har olika syn på att använda film i sin 

historieundervisning är det tydligt att i dagens samhälle lär sig barn och ungdomar om historia 

genom att de tittar på spelfilmer.51 

 

I en senare studie, som även den genomfördes av Alan S. Marcus, i USA visade resultaten av 

en studie, där respondenterna var 84 lärare från delstaterna Connecticut och Wisconsin, att 90 

% använde en del av en spelfilm som en del i deras undervisning.52 I en svensk 

enkätundersökning som genomfördes av Johan Hansson speglas den positiva attityden som de 

                                                           
46 Marcus, S. Alan; Stoddard, D. Jeremy. “Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School 
Classroom”, The History Teacher, 2007, Vol. 40, 3, 303-330, s 318. 
47Marcus (2010), s 3f. 
48 Marcus, Alan S. (red.), Celluloid blackboard: teaching history with film, IAP-Information Age Pub., Greenwich, 

CT, 2007, s 122. 
49 Marcus; Stoddard (2007), s 305. 
50 Hobbs, s 35. 
51 Derelioğlu; Evren, s 2019. 
52 Marcus (2007), s 4. 
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amerikanska respondenterna har mot att använda film i sin undervisning. De lärare som deltog 

i den svenska undersökningen var även de positiva till att använda film, detta eftersom film 

kan ha flera olika funktioner i klassrummet.53 I en studie av Catharina Hultkrantz svarar 

respondenterna, vilket var åtta lärare, att de oftast använder kortare filmklipp och att de endast 

visar en hel spelfilm cirka en gång per termin.54 Detta då mycket tidsaspekten spelar stor roll 

och mycket tid försvinner vid visning av en hel film.55 

 

2.1.2 Spelfilm eller dokumentärfilm? 

Som påvisades i tidigare stycke använder lärare i USA filmer från både spelfilm- och 

dokumentärgenren och de svenska lärarna är positiva till filmanvändning i skolan. I boken 

Teaching History with Film: Strategies for secondary social studies skrivs det att en 

framgående favorit bland lärare i USA är att använda historiska dokumentärer. Två 

anledningar till detta skulle kunna vara för att det finns dokumentärer som täcker nästan varje 

område inom historia. Utöver detta produceras många dokumentärfilmer i ett utbildningssyfte 

och några vanliga dokumentärkanaler är PBS, Discovery Channel och History Channel.56 I en 

studie som gjordes av Marcus tillsammans med Jeremy Stoddard motsäger resultaten det 

förstnämnda, nämligen at dokumentärfilmer skulle vara en favorit bland lärare. Studien visade 

närmare bestämt att respondenterna använde sig mer av Hollywoodfilmer än 

dokumentärfilmer. Lärarna använde sig av Hollywoodfilm på något sätt nästan varje dag eller 

flera gånger på samma vecka. Till skillnad från dokumentärfilmerna som användes i 

genomsnitt en gång i veckan av 82 % respondenterna i studien.57 Medan lärare oftast dras till 

dokumentärfilmer enligt vissa studier dras elever oftast till stora Hollywoodfilmer enligt 

Marcus.58 

 

I studien av Catharina Hultkrantz visade resultaten att de svenska lärarna främst 

rekommenderade spelfilm liksom en del lärare i de amerikanska studierna. Detta genom att 

respondenterna fick göra en lista över vilka filmer de skulle rekommendera till användning i 

                                                           
53 Hansson, s 106. 
54 Hultkrantz, s 89. 
55 Hultkrantz, s 75. 
56 Marcus (2010), s 4. 
57 Marcus; Stoddard (2007), s 308. 
58 Marcus (2010), s 3f. 
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klassrummet. Trots att det främst var spelfilmer som rekommenderades av lärarna hade även 

de historiska dokumentärfilmer en högre användningsfrekvens. Detta tros vara för att dessa 

dokumentärer tar upp det aktuella ämnet från ungefär samma vinkel som läraren själv hade 

valt i undervisningen.59 I studien framgick de även att dokumentärfilmer, journalfilmer eller 

datoranimeringar var de genrer som respondenterna främst visade som faktaförmedlare i sin 

undervisning.60 I Johan Hanssons avhandling visade sig ett mönster, att delar av lärargruppen 

använde populärkulturella historieskildringar eller populärvetenskapliga dokumentärer för att 

hitta ny information. Dessutom användes även bland annat spelfilm för att hitta inspiration 

och i vissa fall även kunskap.61 I en studie, gjord av Marcus, visade resultaten att de två 

respondenterna som intervjuades använde spelfilm på en mer sporadisk basis. Detta medan 

dokumentärfilmerna användes på ett mer regelbundet vis.62 

 

Många lärare i USA är väl till mods att lita på att dokumentärer använder sig av en korrekt 

fakta medan spelfilmer är mer problematiska. Detta gör att visning av spelfilm i klassrummet 

kan vara lite skrämmande för vissa lärare.63 Två lärare som deltog i en undersökning av 

Stoddard ansåg även de, precis som respondenterna som Marcus använder sig av, att 

historiska dokumentär kunde användas som objektiva källor i undervisningen. Dessa 

respondenter var även de överens om att spelfilm inte kunde ses som objektiva.64 I en artikel 

av Yasemin Derelioğlu och Evren Şar står det att dokumentärer och historiska filmer blir 

behandlade som om de vore äkta faktapåståenden av lärarna i skolan.65 Detta speglar delvis 

Marcus och Stoddards resultat genom att dokumentärfilmer visas som objektiva källor. Det 

som skiljer sig åt är att i denna undersökning visades även spelfilm som objektiva källor vilket 

istället problematiserades av respondenterna i studierna av Marcus och Stoddard. 

Respondenterna i Hultkrantz studie visade att även den att dokumentärfilmernas trovärdighet 

eller objektivitet inte diskuterades särskilt ingående, detta medan spelfilmernas trovärdighet 

ifrågasattes på en regelbundet av lärarna.66 

                                                           
59 Hultkrantz, s 74. 
60 Hultkrantz, s 72. 
61 Hansson, s 126. 
62 Marcus, Alan S; Paxton, Richard J; Meyerson Peter. ””The Reality of it All”: History Students Read the 
Movies”, Theory & Research in Social Education, 2012, Vol. 34, 4, 516-552, s 522. 
63 Marcus (2010), s 5. 
64 Stoddard, Jeremy D. ”Film as a ”Thoughtful” Medium for Teaching History”, Learning, Media and Technology, 
2012, Vol. 37, 3, 271-288, s 279. 
65 Derelioğlu; Şar, s 2018. 
66 Hultkrantz, s 72. 
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2.1.3 Filmens pedagogiska och didaktiska möjligheter 

Lärare använder film på olika vis men för mesta används filmen som ett hjälpmedel i 

undervisningen. I klassrummet erbjuder film ett sätt för läraren att motivera, visa olika 

perspektiv och visa förståelse för och om den tidsperioden som filmen skapades.67 Många 

lärare använder spelfilm som ett verktyg för att utveckla elevernas historiska tänkande, enligt 

en studie av Marcus.68 Marcus omnämner, i en av sina artiklar, resultatet från The Hobbs 

study som genomfördes 1999 av Renee Hobbs.69 Resultatet från denna studie visade att lärare 

kunde motivera eleverna, fånga deras uppmärksamhet och undervisa dem genom att använda 

sig av film men denna studie visade att lärare oftast inte reflekterade över denna 

användning.70 Hobbs resonemang kring detta användningssätt av film och vad det kan 

innebära hittas under den tidigare rubriken Films legitimitet som läromedel för lärare. 

 

Respondenterna i Marcus egna studie använde även film som ett verktyg för att väcka empati 

hos sina elever.71 Undersökningens resultat visade att många av respondenterna integrerade 

användning av filmerna i sin undervisning och inte använde film för att fylla ut sina 

lektioner.72 Det resultat som Marcus erhåller i sin studie motsäger delar av resultatet som 

framkommer i Hobbs studie. Respondenterna i bådas studie var överens om att genom 

användningen av Hollywoodfilmer kunde eleverna motiveras och filmen kunde även hjälpa 

elever att knyta an till historien.7374 Dessutom ansågs det i Marcus studie att film kunde 

användas som ett mer verkligt verktyg för eleverna och ha en större påverkan än att läsa en 

text.75 

 

Marcus och Stoddard presenterar i sin gemensamma studie en trend som uppstått på senare 

tid. En trend som visar att filmer som visar eller representerar stora känslosamma historiska 

händelser, eller filmer som visar ett perspektiv som oftast inte blir synliga i läromedel, är de 

                                                           
67 Marcus (2007), s 122. 
68 Marcus, Alan S. ””It Is as It Was”: The Feature Film in the History Classroom”, Social Studies, 2005, Vol. 96, 2, 
61-67, s 64. 
69Marcus artikel antyds det att Renee Hobbs är en man eftersom Marcus refererar till henne som ’him’, något 
som inte stämmer överens då Renee Hobbs är en kvinna. 
70 Marcus; Stoddard (2007), s 306. 
71 Marcus; Stoddard (2007), s 312. 
72 Marcus; Stoddard (2007), s 310. 
73 Marcus; Stoddard (2007), s 306. 
74 Marcus; Stoddard (2007), s 309. 
75 Marcus; Stoddard (2007), s 316. 
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filmer som används mest. Filmer används för att utveckla, eller väcka, empati för historiska 

grupper eller historiska karaktärer.76 Även respondenterna i studien gjord av Stoddard ensam 

berättade att de använde vissa speciella filmer som ett medel att väcka empati hos sina elever. 

77 Detta återspeglas delvis i den svenska studien som genomfördes av Hultkrantz där 

respondenterna använder film av, främst, fem anledningar. Dessa anledningar var 

faktaförmedling, visa flera perspektiv, empati och moral, källkritik samt att väcka ett intresse 

hos eleverna. Några av respondenterna använde även spelfilmer som ett verktyg för att visa 

eleverna hur vissa situationer skulle kunna ha upplevts. Det hade även ett bakomliggande 

syfte att utveckla elevernas empati, precis som respondenterna i de amerikanska studierna. 78 

 

Enligt Hobbs, använder sig lärare av film som ett läromedel då detta möjliggör ett sätt att 

utforska olika kulturers kontext, något som inte vidareutvecklas i hennes text, filmerna är lätta 

att inkludera i läroplanen samt att de ger läraren en enklare anpassbarhet i sin undervisning till 

stoffet och läroteknikerna. 79 Ett annat vanligt syfte hos respondenterna för att använda film i 

undervisningen var för att fånga elevernas intresse för området, något som även 

respondenterna i den svenska studien av Hultkrantz gjorde.80 Utöver detta visade studien som 

gjordes av Hobbs även att vissa lärarna i studien använde film som ett hjälpmedel. Dock fanns 

det vissa lärare som använde media i det enda syftet för att använda sig av media, till exempel 

av ett eget medieintresse.81 Respondenterna i Hultkrantz studie ser film som en lättare 

förmedlare av historia än till exempel läroböcker och ger lättare möjlighet att jobba med bland 

annat källkritik.82 Respondenterna, i Hanssons avhandling, använder även de massmedia i sitt 

klassrum för att få en diskussion kring stoffet eller att förstärka elevernas upplevelser.83 

 

I Marcus ena studie visar det sig att det är lärarnas användning av film som kommer påverka 

elevernas mottagande av filmen som läromedel.84 Enligt Marcus är lärare väl medvetna om att 

                                                           
76 Marcus, Alan S; Stoddard, D Jeremy. “More Than “Showing What Happened”: Exploring the Potential of 
Teaching History with Film”, High School Journal, 2010, Vol. 93, 2, 83-90, s 85f. 
77 Stoddard (2012), s 281. 
78 Hultkrantz, s 72f. 
79 Hobbs, s 36. 
80 Hobbs, s 43. 
81 Hobbs, s42. 
82 Hultkrantz, s 76. 
83 Hansson, s 107. 
84 Marcus; Stoddard (2007), s 317. 
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de filmer som de använder i undervisningen kommer att påverka eleverna.85 Derelioğlu och 

Şar skriver i sin artikel att lärare måste sätta mål som eleverna ska nå och att film bör 

användas i klassrummet.86 Marcus och Stoddard visar i sin artikel att många av lärarna 

använder film på ett bra sätt i sin undervisning, trots allt hjälper inte lärarutbildningen eller 

”professional development sessions”87 lärarna att veta hur de kan, och borde, använda film i 

sin undervisning.88 Lärarna som deltog i Hultkrantz studie är helt överens om att film är helt 

accepterat som läromedel i dagens skola men många av dem anser att de saknar någon slags 

utbildning om hur film bör användas på ett pedagogiskt sätt i undervisningen.89  

 

De svenska lärarna i Hultkrantz studie anser, generellt, att med rätt förarbete och syfte kan 

vilken film som helst användas i undervisningen. Hultkrantz tror att lärarna, redan när de 

svarar, räknar bort en del filmer som har ett mer extremt innehåll i sina intervjusvar.90  Enligt 

respondenterna i enkätundersökningen av Hansson uppskattade eleverna när läraren använder 

film i undervisningen. Detta då filmen kan väcka ett intresse hos eleven och åskådliggöra ett 

visst stoff.91 

 

2.1.4 Filmens legitimitet hos eleverna 

De svenska studier som undersökt hur filmens legitimitet är hos eleverna verkar visa ungefär 

samma resultat. I Hanssons undersökning framgick det att elever uppskattade om de fick lära 

sig historia genom att titta på film. Deltagarna i denna undersökning var bland annat elever 

från grundskolan samt gymnasieleverna och resultaten visade att gymnasieeleverna var mer 

positiva till användning av film i undervisningen än eleverna från grundskolan.92 Eleverna 

var, generellt sett, mer positivt inställda till att använda alternativa undervisningsmetoder som 

film, tv eller utflykter.93 I en undersökning av Sture Långström visade resultateten att 

eleverna, både kvinnliga och manliga elever, helst ville möta historia genom att se på 

biofilmer. Detta resultat återspeglar resultaten från en undersökning som Långström gjorde 

                                                           
85 Marcus (2010), s 7. 
86 Derelioğlu; Şar, s 2018. 
87 Marcus; Stoddard (2010), s 89. 
88 Marcus; Stoddard (2010), s 89. 
89 Hultkrantz, s 85f. 
90 Hultkrantz, s 82. 
91 Hansson, s 107. 
92 Hansson, s 95. 
93 Hansson, s 161. 
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1995, även då var biofilm det mest populära medium att möta historia med. Resultaten visade 

dock att de elever som ansågs som ”rika” föredrog biofilm medan de ”fattigare” eleverna 

föredrog att se på dokumentärfilmer. Långström drar sin egen slutsats att detta skulle kunna 

vara för att de elever som är ”rika” hade en större vana av att gå på bio än de ”fattigare” 

eleverna och att resultatet skulle kunna vara en avspegling av hur samhället såg ut. 94 

Slutligen, Maria Deldén genomförde en undersökning, genom att använda sig av intervjuer, 

med 12 elever. Av dessa respondenter var 10 positivt inställda mot att använda film i 

undervisningen.95 Respondenterna i Deldéns studie ansåg att film förverkligade de olika 

historieområdena samt att det blev ett roligt inslag i undervisningen.96 Ett genomgående inslag 

i intervjuerna var att respondenterna ansåg att det visuella mediet som spelfilm är hjälpte att 

ge de en förnyad förståelse.97 Respondenternas intervjuer visade att de knöt an till filmerna då 

de blev, på någon nivå, känslomässigt involverade, de var baserade på verkliga händelser.98 

 

De svenska eleverna verkar ha en positiv bild till att använda film och detta är något som kan 

finnas även internationellt. I en undersökning som gjordes i England av Richard Harris och 

Terry Haydn visade det att eleverna tyckte om att använda film i undervisningen, då det 

kunde betyda lite arbete för eleverna. Det påvisades även att film även kunde betyda att 

eleverna fick ut mer av sin undervisning och göra att eleverna blev påverkade av det de såg.99  

 

2.1.5 Filmens historiska autenticitet enligt eleverna 

I undersökningen av Marcus, Paxton och Meyerson svarade elever att de, i deras intervjuer, 

ansåg att spelfilmer inte var lika trovärdiga källor men ändå behandlade eleverna filmklippen 

som användes i undervisningen som trovärdiga och berättigade. Eleverna ifrågasatte aldrig 

öppet hur läraren använde sig av film i sin undervisning, varken vilken film som användes 

eller vilka delar av filmen som användes.100 Eleverna såg inte heller film som en separat källa 

utan ansåg att filmen var en förlängning av läraren och klassrummet. Hur eleverna ser på 

filmen kan påverkas beroende på om läraren behandlar filmen som en pålitlig källa för 

                                                           
94Långström, s 49ff. 
95Deldén, s 68ff. 
96 Deldén, s 68ff. 
97 Deldén, s 76. 
98 Deldén, s 73ff. 
99 Harris; Haydn, s 322. 
100 Marcus; Paxton; Meyerson, s 526. 
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information eller inte.101 För eleverna som deltog i ena undersökningen visade resultaten att 

lärare, läroböcker, dokumentärfilm och förstahandskällor ansågs som väldigt trovärdiga källor 

för historisk information. Detta medan spelfilm och klasskamrater ansåg vara mindre 

trovärdiga och då speciellt ens kurskamrater.102 Eleverna i båda studierna ansåg att filmerna 

hjälpte de att skapa en mental bild över historiska händelser och karaktärer.103 Eleverna ansåg 

även att filmer hade ett utbildningsvärde även i historieundervisningen. I båda studierna ansåg 

eleverna att de inte hade högt förtroende för att Hollywoodfilmerna skulle vara historiskt 

korrekta men att de hjälpte till att skapa en större förståelse för den historiska perioden.104 

 

Att de historiska spelfilmerna inte skulle vara särskilt tillförlitliga källor återspeglas i flera av 

undersökningarna som Marcus har varit involverad i. Först hos eleverna i en av Marcus andra 

undersökningar som ansåg, generellt sett, att historiska spelfilmer är faktakällor som behöver 

granskas och bedömas på ett noggrant vis.105  Likadant i undersökningen av Marcus, Paxton 

och Meyerson där resultaten påvisade att eleverna ansåg att spelfilmer var mindre trovärdiga 

än till exempel deras lärare, läroböcker och dokumentärer.106  

 

I studien av Deldén ansåg respondenterna att filmerna de såg var tillförlitliga och filmerna var 

inte något som respondenterna kände att de behövde förhålla sig kritiska till.107 Alla 

respondenter var lite tveksam på användningen av film gentemot användningen av skriva 

texter, detta berodde på vilken fakta det var som skulle förmedlas ansåg de. Till exempel, 

faktafilmer kunde vara användbara men att detta berodde på om respondenten var intresserad 

av filmen eller inte. Var inte respondenten intresserad kunde istället filmen anses som tråkig. 

Respondenterna ansåg att spelfilm var ett effektivt sätt att väcka reaktioner, åsikter eller att 

introducera ett nytt område, spelfilmerna kunde även på ett fördelaktigt sätt kombineras med 

fakta från skriftliga källor.108 För att sammanfatta det som Deldén kom fram till i sin 

undersökning är att något återkommande hos respondenterna är att de lärde sig av att se på 

                                                           
101 Marcus; Paxton; Meyerson, s 528. 
102 Marcus; Paxton; Meyerson, s 523. 
103 Marcus; Paxton; Meyerson, s 539f. 
104 Marcus; Paxton; Meyerson s 540. 
105 Marcus (2005), s 63. 
106 Marcus (2007), s 122. 
107 Deldén, s 108. 
108 Deldén, s 116ff. 
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historiska spelfilmer, de kunde få en ökad förståelse för historien.109 De resultaten som denna 

studie visade stämmer överens med den forskning som genomförts av Marcus.110 Enligt en 

undersökning som gjordes av Steven Dahl svarade närmre 80 % av eleverna att film fick de 

att fundera på sitt liv på olika sätt.111 I denna undersökning använde Dahl sig av en visning av 

filmen Hotel Rwanda och filmen visade sig ha en förmåga att sätta igång processer hos 

respondenterna. I samband med filmvisningen visade respondenterna ett större 

historiemedvetande.112  En av respondenterna i studie berättade att ”Jag tror att filmer väcker 

mycket känslor hos oss. Däremot tittar vi ungdomar mycket på film idag, vilket gör att vi blir 

mer och mer ’bekväma’, det vill säga att vi blir vana vid att se hemska filmer.”113  

                                                           
109Deldén, s 112f. 
110 Deldén, s 118. 
111 Dahl, s 141. 
112 Dahl, s 241f. 
113 Dahl, s 254. 
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3. Avslutning 

I detta arbete upptäcktes mönster och åsikter som är värdiga att diskutera och problematisera. 

Efter den avslutande diskussionen kommer en sammanfattning som kommer att besvara de 

frågeställningar som arbetet har cirkulerat kring. Utöver detta kommer jag även att ge förslag 

till områden att fortsätta att forska inom. 

 

3.1 Slutdiskussion 

3.1.1 Att vara källkritisk mot film 

Marcus skriver om att lärare har en positiv attityd till att använda film i sin undervisning och 

då speciellt dokumentärfilmer. Han skriver även att lärare oftast är framförallt positiva till att 

använda dokumentärfilmer då de är gjorda i ett utbildningssyfte samt att det finns många 

dokumentärer vilket bidrar till att stora delar av historien täcks upp. Detta kan problematisera 

då det idag oftast finns ett kommersiellt syfte i skapandet av filmer, vare sig det är spelfilm 

eller dokumentärfilm. Eftersom det kan finnas ett bakomliggande kommersiellt syfte bör 

lärare ifrågasätta hur pass objektiva och sanna dagens dokumentärfilmer är. Tyvärr framgår 

det inte i många av källorna vart dessa dokumentärfilmer är producerade och av vilket 

filmbolag. Detta är ytterligare en faktor som spelar in på hur pass trovärdig 

dokumentärfilmens fakta är. 

 

Många av de källor som använts i detta arbete pekar på att lärare och elever ser 

dokumentärfilmer som en objektiv källa och dokumentärfilmernas trovärdighet ifrågasätts inte 

något speciellt av någon av grupperna. Detta trots att, enligt Marcus, lärare är medvetna om 

att hur de framställer och använder sig av film kommer att påverka deras elever. Detta kan 

skapa problem för både lärare och elever eftersom om en lärare inte granskar och ifrågasätter 

sina läromedel kan eleverna få fel fakta eller en väldigt vinklad syn på den fakta som 

förmedlas.  Som historielärare ska undervisningen som sker ge eleverna verktyg för att vara 

källkritiska och låta de öva på att applicera källkritik i olika situationer och på en variation av 

material. Däremot om läraren själv inte applicerar källkritik på de läromedel som används i 

undervisningen hur ska skolan då kunna ställa krav på eleverna att de ska kunna göra det? 

Detta gör att läraren måste vara källkritisk mot allt material som läraren väljer att använda, 

även dokumentärfilmer.  
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Källorna visar att lärare starkt ifrågasätter spelfilmernas objektivitet och lärarna har oftast inte 

faktaförmedling som ett huvudsyfte vid användandet av spelfilm. I och med att spelfilmer ofta 

kommer från någon slags Hollywoodproduktion finns det ett tydligt kommersiellt 

bakomliggande syfte. Detta kanske skulle kunna vara en av anledningar till varför lärare oftast 

applicerar källkritik på dessa filmer. Elever visar också en stark källkritik mot spelfilmer där 

de oftast inte litade på att spelfilmerna skulle vara historiskt korrekta men istället ansåg att 

spelfilmerna hjälpte de att få en mental bild över hur det har varit. Trots att eleverna säger att 

de inte litar på den historiska fakta som presenteras i spelfilmer visade elever i Marcus, 

Paxton och Meyersons undersökningar att de behandlade klipp från spelfilmerna som 

trovärdiga. 

 

Vid en tillbakablick på det som denna studie har visat är det hur läraren använder sig av ett 

läromedel som påverkar hur elever bemöter det läromedlet. Om en lärare blint litar på 

dokumentärfilmens objektivitet kan detta påverka hur mycket eleverna litar på 

dokumentärfilmer. Samma princip gäller spelfilmer men här är det lärare som inte litar på att 

spelfilmer ska vara objektiva utan applicerar källkritik vilket gör att chansen finns att eleverna 

gör samma sak. Ifall detta arbete fungerar som en utgångspunkt finns det en tydlig korrelation 

mellan hur läraren betraktar och behandlar ett läromedel och hur eleverna gör behandlar och 

betraktar samma läromedel. I denna studie har resultaten påvisat att båda grupperna litar på att 

dokumentärfilmer är objektiva och utmärkta källor att använda som en faktaförmedlare i 

klassrummet. Spelfilmer är istället inte bra källor att använda som faktaförmedlare utan 

istället bör de användas som inspirationskällor, för att väcka diskussioner eller för att få någon 

slags reaktion från eleverna. Något som även framkommit under denna litteraturstudie är att 

eleverna oftast ser läromedel som en förlängning av läraren och skolan. Om en lärare då 

använder en dokumentärfilm utan att ha applicerat någon källkritik kan kunna leda till att 

eleverna också ser och litar på att dokumentärfilmerna som objektiva källor. Detta stöds av 

det som framkommit i en studie av Marcus som visade att eleverna inte ifrågasätter 

dokumentärfilmer. Det bör tilläggas att elever, i vissa studier, har visat tendenser att inte 

ifrågasätta hur läraren använder film i klassrummet överhuvudtaget. Om eleverna har 

ifrågasatt lärarens användning av film har inte detta gjorts högt i klassrumsmiljö.  
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Något som kanske borde göras är att skapa en diskussion kring vad eleverna lär sig och på 

vilket sätt de får lära sig. Detta betyder inte att allt en lärare gör bör kritiseras men det skulle 

kunna vara ännu ett tydligare steg i att lära eleverna källkritik. För enligt studien anser 

eleverna att en lärare är en väldigt trovärdig källa för information, vilket är diskutabelt. Sedan 

fungerar detta troligtvis bara till en viss grad, idag när vi lever i en värld där det är lätt att 

fånga upp ny information samt att kolla upp sådan information som verkar underlig för 

eleven. Därför är det viktigt att skapa en miljö i klassrummet där läraren och eleverna ska 

kännas sig väl till mods att ifrågasätta de läromedel som används, till exempel spelfilmer, 

dokumentärfilmer eller läroböcker. Det är också viktigt att poängtera för eleverna att inte 

heller helt lita blint på läraren utan också ifrågasätta sådant som kan verka konstigt. 

 

3.1.2 Vad avgör ett läromedels användbarhet? 

Enligt eleverna i undersökningen av Deldén berättade de var tveksamma till att använda film i 

undervisningen beroende på vad de skulle lära sig. Till exempel kunde faktafilmer anses vara 

användbara om eleven var intresserad av området, annars ansågs faktafilmer vara tråkiga. Vad 

är det som faktiskt bestämmer hur pass användbar film är som läromedel, eller läromedel 

överlag egentligen? Är det elevernas attityd till läromedlet, är det lärarens attityd eller är det 

bakomliggande syftet? I en perfekt värld borde det kanske vara det bakomliggande syftet som 

styr hur pass användbart ett läromedel är. Om en lärare vill använda en film, som har fått 

kritik för att historisk inkorrekt, för att visa eleverna hur historieförmedling kan se ut samt 

använda det som ett exempel för källkritik finns det ett legitimt syfte för att använda filmen. 

Läraren har då haft ett syfte till att använda filmen och eleverna har lärt sig något. Däremot 

skulle läraren istället använda samma film för att förmedla fakta kan detta vara ett tecken på 

att läraren valt en film utan att ha varit självkritisk själv eller så kan det finnas ett tecken på att 

använda av film på ett oreflekterat vis. Många av de lärare som deltagit i detta arbetes olika 

källors studier har visat att de har ett bakomliggande syfte när de använder film. Det kan vara 

allt från att använda filmen för att väcka sympati hos eleverna för en viss historisk grupp, 

filmer används för att introducera ett nytt område eller för att visa nya perspektiv. Så länge 

läraren på något vis bearbetar filmen att det passar in med syftet kan filmen vara användbar. 

Om eleverna då uttrycker att de anser att film en tråkig har de kanske då inte förstått vad 

uppgiften går ut på och läraren måste förklara ytterligare en gång vad filmen har för syfte. 

Sedan bör det poängteras att det är hur filmen används i praktiken som avgör hur eleverna tar 
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emot filmen, inte hur lärare tänker att den ska tas emot. Allt detta beror helt på eleverna 

upplever filmen eller dess kontext. 

 

3.1.3 Svenska lärare i relation med lärare från andra länder 

Som skrevs i förra stycket verkar lärare från alla studier, svenska som internationella, ha 

liknande syften i sin användning av film. Det finns, enligt denna studie, mer som pekar på att 

lärare från olika länder har mer gemensamt än vad som skiljer de åt. Lärare från de olika 

studierna berättar att de gärna använder film för att väcka känslor, visa nya perspektiv eller 

för att introducera ett nytt område för eleverna. Dessutom uttrycks det både i den 

internationella och svenska forskningen att lärare generellt sett anser att de inte fått en 

tillräcklig utbildning i hur film bör användas som läromedel.  

 

Det som skulle kunna skilja dessa två grupper åt är något som Hobbs omnämner i sin artikel, 

nämligen hur lärare inte använder film på ett optimalt vis. Oreflekterad användning av film är 

inte något som tas upp i någon större extension i de svenska källorna som används i denna 

uppsats. Detta betyder dock inte att svenska lärare inte använder film utan reflektion, detta 

skulle helt kunna bero på att film i historieundervisningen inte är ett stort forskningsfält. 

 

3.1.4 Förkunskapernas roll hos lärare samt elever 

Spelar det någon roll vad en person har för förkunskaper när film används som läromedel? 

Svaret på denna fråga, utifrån det som studien undersökt, är ja. När det kommer till hur lärare 

väljer att hitta information och inspiration till sig själv är det, enligt Hanssons undersökning, 

att lärare med ett mindre intresse för historia har lättare att välja spelfilm för att hitta dessa 

element. Dessutom hade dessa lärare även lättare att välja Tv-dokumentärer som var 

populärvetenskapliga. Utöver detta omnämns inte hur lärare väljer att förkovra sin 

information i resterande källor och därför bör inte några direkta slutsatser kring hur lärare tar 

till sig information dras. Däremot finns det tydliga tendenser att lärare väljer olika genrer 

beroende på vad de vill förmedla, just detta är något som många av källorna i detta arbete tar 

upp. Som tidigare nämnt väljer lärare, generellt sett, mer dokumentärfilmer när de vill 

förmedla faktakunskaper till eleverna. Medan spelfilmer oftast användes för att väcka någon 

slags känsla, som empati eller intresse, hos sina elever. Här skulle en slutsats kunna dras 
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genom att lärarna har någon slags baktanke och förkunskap om vilken sorts film som fungerar 

bäst beroende på vilket syfte som filmen ska ha i undervisningen. 

 

Förkunskapernas roll hos eleverna omnämns inte särskilt mycket inte i källorna i detta arbete. 

Däremot fångade ett svar ur Dahls undersökning min uppmärksamhet, nämligen att ”Jag tror 

att filmer väcker mycket känslor hos oss. Däremot tittar vi ungdomar mycket på film idag, 

vilket gör att vi blir mer och mer ’bekväma’, det vill säga att vi blir vana vid att se hemska 

filmer.”114 Eleven här uttrycker att ungdomar idag är vana vid våld och ämnen som skulle 

kunna upplevas som hemska. Något som en lärare borde ha i åtanke, speciellt i dagens 

mångkulturella skola. Elever som är födda i Sverige är kanske vana vid att se på så kallade 

hemska filmer medan vissa elever kanske har upplevt detta i verkligheten. Här får en lärare då 

ha översikt och tänka till på vad eleverna har för, dels förkunskaper, men även erfarenheter av 

det stoffet som behandlas i klassen. Lärares tankar och handlingar kring detta är emellertid 

inget som behandlas i denna studie men är värt att problematisera. 

 

3.2 Sammanfattning 

I detta arbete har vissa mönster och intressanta, samt delvis problematiska, tankar uppkommit. 

Det första är hur lärare och elever behandlar spelfilmer jämfört med dokumentärfilmer. Båda 

grupperna är väldigt källkritiska när spelfilm ska användas i undervisningen då spelfilmer inte 

kan användas som objektiva källor för att förmedla fakta. När det kommer till användandet av 

dokumentärfilmer är nästan ingen, varken lärare eller elever, är källkritiska utan denna genre 

skulle kunna användas som en objektiv källa. Majoriteten av de lärare som har medverkat i de 

olika studierna är medvetna om eleverna kan påverkas av den film som används i 

klassrummet. Det har även framkommit att elever ser skolans läromedel som en förlängning 

av läraren samt, till viss del, skolan och i de studier som har haft elever som respondenterna 

syns det i resultaten att eleverna litar på det läraren säger är sant. 

 

Frågan om vad som avgör ett läromedels användbarhet dök upp då elever i en av 

undersökningarna ansåg att, till exempel, dokumentärfilmer var bra om eleven var intresserad 

av ämnet. Om eleven inte var intresserad ansågs filmen istället vara tråkig och eventuellt då i 

                                                           
114 Dahl, s 254. 
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förlängningen inte användbar. I studien finns det inget tydligt svar om vad det är exakt som 

avgör ett läromedels användbarhet utan enbart det som jag har resonerat kring i den 

avslutande diskussionen.  

 

Utifrån studien finns det tydliga tendenser till att förkunskaper är viktiga hos både lärare och 

elever. Lärares förkunskaper, har i vissa studier, visat sig förbestämma hur de använder film 

som läromedel och vilka filmer de använder sig av. I studien har inte någon av källorna 

uttryckt något specifikt om hur elevernas förkunskaper spelar in i hur de bemöter de filmer 

som används i undervisningen. Däremot svarade en av respondenterna i Dahls studie att 

ungdomar blir allt mer och mer vana vid att se otäcka saker på film vilket har lett till att 

ungdomar är mer vana med detta. 

 

Slutligen, i detta arbete har jag kunna tyda att det inte finns några större skillnader mellan 

lärare i Sverige och lärare i andra länder använder sig av film i klassrummet. Lärare verkar ha 

liknande baktankar när de använder film och vad filmen ska ha för syfte i klassrummet, till 

exempel att väcka någon slags känsla hos eleverna eller visa ett nytt perspektiv. Både de 

svenska och internationella lärarna har även liknande tankar om källkritik vid användning av 

spelfilm kontra dokumentärfilm. Det vill säga att majoriteten av lärarna är starkt källkritiska 

när spelfilm ska användas i klassrummet men tänker knappt på att vara källkritiska vid 

användning av dokumentärfilmer. Därför skulle jag kunna tänka mig att det är större skillnad 

mellan lärare till lärare och de förkunskaper som de har. 

 

3.3 Vidare forskning 

Film som läromedel i historieundervisningen är ett område där det skulle behövas mer 

forskning generellt sett. Därför skulle det behövas mer forskning kring allt som gäller film 

som läromedel, även i andra ämnen än historia. Det är väldigt ont med forskning kring hur 

lärare och/eller elevers förkunskaper styr hur deras attityder ser ut mot film som läromedel 

eller hur dessa förkunskaper styr hur de arbetar med filmen. Vad filmen kan få för 

konsekvenser om det skulle misskötas av läraren då eleverna, enligt den forskning som finns 

idag och som delvis presenterats i detta arbete, litar på läraren och hur den använder film. 

Finns det ett tydlig oreflekterad användning av film i de svenska skolorna? Ännu en viktig 
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fråga är varför litar lärare blint på filmer från dokumentärgenren, eller väljer lärarna bort vissa 

produktionsbolag utan att tänka på det? Helt enkelt hur och varför lärare behandlar 

dokumentärfilmer som mer objektiva källor.  
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