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Inledning 

Bakgrund 
Bakgrunden till denna uppsats ligger i min egen upplevelse av lärarutbildningen och 
verksamma grundskole- och gymnasielärares kunskap om film och hur man eventuellt kan 
använda eller använder filmer i undervisningen. Svenska Filminstitutet tillhandahåller till 
exempel lärarhandledningar för ett stort antal filmer för att främja användandet av film i 
skolan samt för att vägleda och hjälpa lärare i deras pedagogiska roll.  
 
Själv har jag en bakgrund i filmvetenskap och min magisteruppsats kretsar kring hur 
historiska personer fungerar som fiktiva karaktärer i spelfilm samt hur dessa filmer och 
karaktärer tas emot och diskuteras i samhället. Tonvikten ligger på fiktionen och de ramar 
och krav som ställs på en karaktär och dennes funktion i filmen. Detta område som befinner 
sig någonstans mellan ren fiktion och dokumentär intresserade mig då och intresserar mig 
än idag. Jag väljer därför i att i denna uppsats gå vidare från frågorna i min magisteruppsats 
till att studera vilken roll sådana filmer får i skolans undervisning och hur de används och 
diskuteras i klassrummet. Jag intresserar mig främst för det gränsland som existerar mellan 
verkligheten och representationen av verkligheten i spel- och dokumentärfilm, samt för 
vilka konsekvenser detta gränsland får i undervisningen.  
 

Syfte 
Med denna uppsats har jag för avsikt att studera hur film kan användas som pedagogiskt 
redskap inom historieämnet i grundskolans senare del samt i gymnasieskolan. 
Tyngdpunkten ligger på litteraturstudier kring relationen mellan historieämnet och film. 
Som komplement har jag intervjuat sju lärare verksamma både inom grundskola och 
gymnasieskola. Detta för att få en bild av hur lärare idag betraktar film som pedagogiskt 
redskap och hur de använder film i historieundervisningen. När jag använder begreppet film 
avser jag både dokumentär- och spelfilm.  
 

Frågeställningar 
Min främsta frågeställning rör filmens relation till historieundervisningen och hur film kan 
användas som pedagogiskt redskap inom historieämnet i grundskolans senare del samt i 
gymnasieskolan. Jag har utgått från tre huvudfrågor: 
 
Hur ser relationen mellan historia och film ut i förhållande till historieförmedling? 
Inom denna frågeställning ryms mer specifika frågor såsom vad historia egentligen är och 
hur filmens förhållande till historievetenskapen ser ut, men också frågor kring hur filmens 
berättarteknik påverkar det berättade och filmens funktion som historiskt dokument. 
 
Vilket stöd har film i didaktiska teorier? 
Jag fokuserar här främst på didaktiska teorier och deras relation till film som pedagogiskt 
redskap. I andra hand frågar jag mig också hur kursplanerna för historieämnet ser ut i 
förhållande till användningen av film. Finns det en dominerande kunskapssyn och i så fall 
vilken? Jag ställer mig därmed frågan om kursmålen/kunskapsmålen kan stödjas med hjälp 
av film. 
 
Vilket stöd har film i  pedagogiska teorier? 



 
 - 5 - 

- 5 - 

Med denna fråga avser jag studera huruvida det går att finna stöd för användningen av film i 
undervisningen i pedagogiska teorier och i så fall vilken roll filmen skulle kunna spela 
enligt dessa.  
 
Hur används film i undervisningen idag? 
I intervjuerna har jag utgått ifrån lärarens perspektiv med hjälp av frågor kring filmvisning i 
klassrummet, lärande med hjälp av film och filmens roll som historiskt dokument. Jag har 
också ställt frågor kring hur lärarutbildningen tar upp film som pedagogiskt redskap. 
 

Struktur 
I syfte att skapa en bakgrund till de didaktiska och pedagogiska teorierna har jag valt att 
börja med att ge en bild av olika sätt att se på historia, inte bara som ämne i skolan, utan på 
ett mer övergripande plan. Beroende på hur vi definierar begreppet historia får vi också en 
bild av hur historien bör dokumenteras och förmedlas. Detta anser jag är relevant för den 
senare diskussionen kring lärarnas användning av filmen i undervisningen. Jag följer sedan 
upp detta med att titta på hur historieämnet beskrivs och definieras i de svenska 
kursplanerna. Detta är de dokument som styr lärare och deras undervisning på många sätt, 
och detta menar jag i allra högsta grad har betydelse för den undervisning som lärare sedan 
planerar och genomför. 
 
I efterföljande avsnitt berör jag några frågor som handlar om de relationer som finns mellan 
film och historia. Jag studerar bland annat historieskrivningen och filmens roll inom denna. 
Det betyder också att jag försöker se på filmen utifrån en historikers utgångspunkt. Jag går 
därifrån vidare till att visa på några sätt som filmens berättarteknik kan påverka innehållet 
och diskuterar vad detta får för roll i relationen mellan film och historia. Här tar jag bland 
annat upp frågor kring filmens begränsningar och fördelar i relation till att representera 
verkligheten. I samband med detta har jag också valt att ta upp begreppen dokumentärfilm, 
spelfilm och de hybrider som blir allt vanligare idag. Jag avslutar kapitlet med att sätta in 
filmen i historien genom dess funktion som historiskt dokument. 
 
Efter att ha studerat film och historia närmare tar jag upp historieundervisningen och dess 
form och innehåll. Jag behandlar här både historiedidaktik samt allmänna didaktiska 
frågeställningar i förhållande till film. Jag gör detta för att ge en bild av hur dessa ramar kan 
påverka lärares användning av film i undervisningen. Jag går också in på, vad som av 
Skolverket kallas, det vidgade textbegreppet och dess betydelse för skolans verksamhet.  
 
Avslutningsvis tar jag upp några pedagogiska teorier och didaktiska frågeställningar som 
kan vara aktuella i förhållande till film som pedagogiskt redskap, både generellt och mer 
specifikt i historieundervisningen.  
 
Som ett komplement till den teoretiska studien har jag genom intervjuer för avsikt att ge 
några exempel på hur lärare ute i skolverksamheten ser på användningen av film i 
historieämnet. Jag har intervjuat sju lärare varav tre är lärare i grundskolans senare år och 
fyra är lärare i gymnasieskolan. Med hjälp av dessa intervjuer vill jag belysa hur lärare 
resonerar kring film som pedagogiskt redskap och vilka tankar som föregår planeringen av 
undervisningen utifrån pedagogiska och praktiska aspekter. Jag hoppas också kunna ge en 
bild av lärares syn på film och dess relation till historien. 
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Teoretiska betingelser 
 

Vad är historia? 
För att kunna ställa relevanta frågor kring filmens roll som förmedlare av historia samt dess 
roll och funktion som historiskt dokument anser jag att det är viktigt att först titta på vad vi 
egentligen menar när vi använder begreppet historia. Jag väljer därför att inleda med ett kort 
avsnitt där jag behandlar just den frågan. 
 
Jag kommer också att närmare studera kursplanerna för de olika historiekurserna inom 
grundskolan samt gymnasieskolan för att se på vilket sätt de definierar ämnet och vilka mål 
som ställs upp för eleven. Jag vill också se vilken kunskapssyn som uttrycks, men också om 
det finns någon historiesyn som är mer framtränande än andra. Jag avslutar detta kapitel 
med att problematisera dessa teorier genom att ställa frågor kring deras betydelse och 
innebörd för lärarrollen och klassrumssituationen.  
 

Definitioner 
”History means interpretation.”1  
 
Detta citat, som jag fann i boken What is history, skriven av Edward Hallet Carr, får inleda 
detta avsnitt då jag anser att det på ett bra sätt sammanfattar vad många definitioner i 
slutänden går ut på. Historien är inte någonting som bara finns, den är alltid sedd genom 
någons ögon. Historikernas arbete kantas av många etiska och praktiska ”regler” för att 
minimera den påverkan som historikern ändå alltid har på materialet denne arbetar med. 
 
”[I]t is a continous process of interaction between the historian and his facts, an unending 
dialogue between the present and the past.”2 Edward Hewlett Carr beskriver i detta citat 
historia som en process byggd på interaktionen mellan människa och fakta, men också som 
en relation mellan nutid och dåtid. Att vår historieskrivning innefattar någon form av 
tolkning är ofrånkomligt, men Carr tydliggör också att tolkningen i sin tur påverkas av vår 
samtid. Nuet och den kultur som omger oss har därmed påverkan på den historiker som 
skriver vår historia. I förlängningen betyder detta att en enskild händelse mycket väl skulle 
kunna hanteras olika av olika historiker, men också beroende på i vilken tidsperiod den 
uppmärksammas, dokumenteras och diskuteras.  
 
Men att historia betyder tolkning innebär i förlängningen att all historia är beroende av 
människan och hennes intresse för den, detta oavsett om det handlar om dokumentering, 
beskrivning eller återskapande av en händelse eller ett skeende. Med denna syn på historien 
får vi resultatet att historia är beroende av människan för att existera. Tiden går fortfarande 
framåt och händelser läggs till det förflutna, men historia blir det först när människan 
uppmärksammar dessa händelser och tar dem vidare med in i framtiden.  
 
I citatet ovan, där historia definieras som det som en tidsålder finner värdefullt att 
dokumentera från en annan, kan vi också ana en problematik. Vem eller vad är det som 
avgör vad som blir historia eller inte, vad som anses värdefullt att dokumentera för 
                                                
1 Edward Hallett Carr (1961), What is history, s. 26. 
2 Ibid., s. 35 
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eftervärlden och därmed för framtiden? Jag tar inte upp denna frågeställning här, men 
återkommer till frågan nedan i min problematisering utifrån lärarna och undervisningen. 
 
Historia är inte heller bara en fråga om den globala historien, de stora händelserna eller de 
kända människornas livshistoria. Historia är också lokalhistoria och framförallt den enskilde 
individens historia. Få historiker ägnar sig åt enskilda, okända människors liv, men för den 
enskilde individen kan denna form av historieskrivning ha minst lika stor, eller större, 
betydelse än historieböckernas berättelser. Historia blir istället ett sätt att sätta sig själv i ett 
perspektiv och sammanhang som är större än bara det enskilda ”jaget”. Släktforskning, 
gamla dagböcker, brevkorrespondens och så vidare kan spela en mycket stor roll för den 
enskilde, men även här är det svårt att komma ifrån tolkningsproblematiken och nuets 
påverkan på det som tas med in i framtiden. Ett exempel på det kan vara att någon annan 
under tidens gång har uppfattat en dagbok eller en bunt brev som ”skräp” och helt enkelt 
kastat bort dem. Detta är den enskildes historiska motsvarighet till den utgallring som också 
på samhällsnivå görs av historiskt material. I kursplanerna för historieämnet i den svenska 
skolan finns just individens historia som en central aspekt. I avsnittet nedan tar jag upp hur 
den svenska skolan ser på just denna aspekt av individens egna historia.  
 

Historia i kursplanerna 
Magnus Hermansson Adler skriver i sin bok Historieundervisningens byggstenar att den 
svenska skolan styrdokument inte presenterar någon särskild historiesyn. Däremot står det 
helt klart att slumpen avfärdas som en faktor i historien och därmed också i den enskilde 
människans liv. Historia skapas.3  Att historia ses som något påverkbart syns också i 
formuleringar som ”Härigenom tillägnar sig eleven en förståelse som befrämjar samarbete 
över sociala, etniska och geografiska gränser, vilket gynnar handlingsberedskap inför 
framtiden”.4  En liknande formulering finns i grundskolan kursplan: ”Skolan skall i sin 
undervisning i historia sträva efter att eleven […]  förvärvar ett historiemedvetande, som 
underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför 
framtiden”.5 Historia är därmed också något eleven skall känna är påverkbart, att hon kan 
påverka sin framtid och samtidigt också den historia hon lämnar efter sig.  
 
När jag läser kursplanerna för ämnet historia både inom grundskola och i gymnasieskolan 
blir det ganska snart uppenbart att historieundervisningen ses som ett viktigt verktyg i 
elevens socialisering. Formuleringar som ”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva 
efter att eleven […] på basis av det historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk 
identitet” går att hitta i målformuleringen för ämnet och uttrycker tydligt en syn på historia 
som en grund för den enskilde individens identitet som införlivad i samhället.6 Även 
utvecklandet av en gemensam värdegrund och grunden för ett demokratiskt tänkande hos 
eleven ses som egenskaper som kan stärkas genom historieämnet.7 Hermansson Adler ger en 
liknande bild av denna del av ämnets syfte genom att ur kursplanerna utläsa ämnets roll att 
förklara det egna samhället utifrån ett historiskt perspektiv för att på så sätt ge eleven en 
förståelse för sig själv samt för att hon ska vara en aktiv samhällsmedborgare.8 Att 
                                                
3 Magnus Hermansson Adler (2004), Historieundervisningens byggstenar, s. 48. 
4 Skolverket (2006) Kursplaner. (2006-06-01). http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx. 
Kursplan för ämnet historia i gymnasieskolan. 
5 Skolverket, kursplan för ämnet historia i grundskolan. 
6 Skolverket, kursplan för ämnet historia i gymnasieskolan. 
7 Ibid. 
8 Hermansson Adler, s. 10. 
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historieämnet dessutom ses som ett verktyg i elevens socialisering genom att skapa 
samhällsmedborgare som känner sig delaktiga och som utvecklar ett demokratiskt synsätt 
hör också samman med synen på historia som något som tillkommer genom övervägda 
handlingar. Om människan kan påverka vår egen framtid kan hon också påverka samhällets 
framtid. 
 
I stycket ovan står det också klart att individen finns som central figur, och detta gäller 
generellt genom alla kursplaner. I beskrivningen av syftet för ämnet historia i 
gymnasieskolan hittar jag bland annat formuleringen: ”Ämnet syftar till att stimulera 
elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension. Det ger perspektiv på 
den egna personen”.9 En liknande formulering går att finna i kursplanen för ämnet historia i 
grundskolan.10 Att historia är någonting personligt är en mycket central tanke i skolans 
kursplaner. Historia skall inte bara handla om historiska personer och händelser, utan skall 
kunna fungera som ett personligt verktyg för eleven att använda även i andra skolämnen 
samt utanför skolans ramar i vardagen. Att historieämnet inte presenterar en specifik 
historiesyn är också tydligt i och med att det finns klart uttryckt att det är viktigt för eleven 
att få en inblick i hur olika historiesyn kan påverka vilken bild av historien som framställs. 
Det skall klart framgå att historia kan studeras (och studeras) från många olika perspektiv 
samt att historikern och dennes perspektiv påverkar historiska fakta. Här öppnas också för 
ett kritiskt angreppssätt i studierna och den källkritiska aspekten är en stor del, framförallt 
när det kommer till de högre kurserna i gymnasieskolan.  
 
”Källkritiken är ämnets grund”.11 Denna text finner vi i gymnasieskolans kursplaner i texten 
om ämnets karaktär och uppbyggnad. Det implicerar att en stor del av studierna skall ägnas 
åt att lära eleven att kritiskt granska de källor som de ställs inför. I de separata kurserna 
skiljer det sig dock något i vilken utsträckning detta skall studeras. I målformuleringen 
möter vi källkritik först i kursplanen för Historia B. Historia A innehåller istället endast en 
formulering kring detta och den finner vi i betygskriterierna, under betyget Väl godkänt i 
formuleringen ”visar prov på kritisk hållning”.12 Det framgår med tydlighet att även om 
källkritiken utnämns till grunden för hela ämnet förväntas eleverna ändå inte att få detta till 
sig förrän i de högre kurserna. I grundskolan nämns källkritiken också som ”ett kritiskt 
tänkande” och återfinns i målen endast som att eleverna skall kunna ge exempel på att 
historiska händelser och förhållanden kan ses på olika sätt. 13   
 
Om vi ställer kursplanens text mot de olika definitioner av begreppet historia som jag 
presenterat ovan, kan vi se att den svenska skolans hållning är i linje med många av de 
teorier som jag har presenterat. Framförallt kan vi ställa citatet jag inledde förra avsnittet 
med, ”History means interpretation”, i relation till skolans syn på vikten av att tydliggöra att 
det finns många olika sätt att studera, tolka och framställa historiska händelser och 
processer. På så sätt skiljer sig inte skolans bild av historia nämnvärt mot de vetenskapliga 
definitionerna.  Och om vi konstaterar att skolans hållning till historia bygger på tanken att 
historia betyder tolkning och att källkritiken därmed är en grund för ämnet, återfinns ändå 
denna aspekt av studiet endast på den högre nivån och väldigt lite på den grundläggande 
nivån. 
 
                                                
9 Skolverket, kursplan för ämnet historia i gymnasieskolan. 
10 Skolverket, kursplan för ämnet historia i grundskolan. 
11 Skolverket, kursplan för ämnet historia i gymnasieskolan. 
12 Skolverket, kursplan för kursen Historia A. 
13 Skolverket, kursplan för ämnet historia i grundskolan. 
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Diskussion och problematisering 
Om historia betyder tolkning, det vill säga om det alltid innefattar även den som läser och 
skriver historia, vem är då tolkaren i skolan och hur många led av tolkare finns innan 
historien kommer eleverna till del? Att tolkning är oundvikligt står klart och den 
problematik som följer av detta finns naturligtvis på många fler ställen än i skolan, men i en 
undervisningssituation blir den uppenbar. I styrdokumenten står det att eleven skall göras 
medveten om att historia kan studeras på många olika sätt och ur många olika perspektiv. 
Men skolan är också en del i den tolkningskedja som föregår undervisningssituationen. 
 
I relation till film i undervisningen kommer vi inte heller undan problematiken med 
tolkning. I många fall är det läraren som står för en ursprunglig tolkning och beroende på 
hur arbetet i klassrummet sker finns viss risk att det blir lärarens tolkning som är den som 
förmedlas till eleven. I de fall då läraren väljer att använda sig av lärarhandledningar blir det 
istället ett led innan läraren i tolkningskedjan och i den mån läraren tar till sig den 
tolkningen är det istället det som förmedlas till eleverna. 
 
I detta sammanhang är det tydligt att källkritiken måste få vara en del av den grund som 
historieämnet står på. Det betyder att skolan inte bara arbetar med att källkritiskt granska 
information som övning, utan med fördel även kritiskt granskar skolans och lärarens 
förmedling av stoff. Elevens roll som tolkare sätts då i centrum och kanske kan även detta 
bidra till att eleven känner sig delaktig i historien. Ämnets syfte är ju trots allt till stor del 
fokuserat på att skapa sammanhang och historisk bakgrund för den enskilde individen. Med 
individen i centrum och historia sett som ett perspektiv på den enskilde personen blir det 
också viktigt att fundera över och försöka klargöra vems historia som berättas och ur vems 
perspektiv. Det är ju trots allt mot denna bakgrund som eleven sätts. Jag kommer i avsnittet 
kring film som historiskt dokument nedan, ge exempel på hur en berättartradition kan skapa 
och påverka våra föreställningar. När en viss händelse eller tidsperiod upprepat beskrivs på 
ett visst sätt finns alltid risken att eleven får svårt att se och ta till sig alternativa perspektiv. 
 
I kursplanerna för historieämnet i både grund- och gymnasieskola finns begreppen kritisk 
hållning och källkritik. Källkritiken står som grund för historieämnet och jag har ovan 
nämnt de olika sätt på vilka det framgår i kursplanerna. Men vad är egentligen skillnaden 
mellan kritisk hållning och källkritik? Man kan lätt ledas att tro att källkritik handlar mer om 
att söka efter källan och med hjälp av kunskap verifiera huruvida  den är trovärdig eller inte, 
medan kritisk hållning handlar om att få eleverna att överhuvudtaget förhålla sig till 
information med inställningen att den kan vara falsk eller manipulerad. Problemet är kanske 
snarare den att det inte finns beskrivet i kursplanerna skillnaderna mellan dessa två begrepp. 
Därmed blir det lärarens ansvar att tolka hur djupgående källkritiska hållningen skall vara. 
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Historia och film 
I detta kapitel har jag för avsikt att ge en överblick över de olika synsätt som främst 
historiker har vad gäller filmens roll i förhållande till historieskrivning samt dess eventuella 
funktion som historiskt dokument. Jag börjar med en kort redogörelse kring den forskning 
som sker och har skett inom området. Vidare lyfter jag fram den skrivna historiens 
dominans både i vetenskapliga kretsar samt inom skolan. 
 
I förhållande till de sätt att berätta med den skrivna textens för jag diskussionen vidare 
genom att lyfta fram filmens berättarteknik som en faktor i hur film kan fungera som 
berättare och förmedlare av historia. De ramar som gäller blir också ramar för hur en 
historisk berättelse förs fram. Detta tar jag upp i ett avsnitt som jag sedan följer upp med 
några frågor kring eventuella skillnader mellan fiktionsfilm och dokumentärfilm som 
förmedlare av historia. Sist i kapitlet för jag också en diskussion kring vilka konsekvenser 
dessa teorier och resonemang får när vi för in dem i historieundervisningen ur ett 
lärarperspektiv. 
 

Forskningsöversikt 
Detta avsnitt är en kort översikt över hur forskningen kring historia och film utvecklats 
under den tid då film funnits som medium, det vill säga under drygt 100 år. Jag har hämtat 
det mesta av denna översikt ur boken Det förflutna som film och vice versa, skriven av Pelle 
Snickars och Cecilia Trenter.14 
 
Snickars och Trenter börjar med att konstatera att trots filmens ”historiska förmåga” har den 
relativt sällan använts som just källmaterial i vetenskapliga sammanhang i Sverige. 
Författarna anser själva att alltför lite forskning har skett kring filmens potential som 
förmedlare av historia. Detta gäller då både den dokumentära och den fiktiva filmen. Genom 
att det framförallt kommer mer och mer tvärvetenskaplig forskning håller dock detta på att 
förändras. Främst är det forskningen i historiebruk samt i filmvetenskap som närmar sig 
varandra. 
 
Ur ett historiepedagogiskt perspektiv är forskningen lika frånvarande. Det är dock intressant 
att Snickars och Trenter tar upp exempel på hur skolpedagoger redan i tidigt 1900-tal påtalat 
de rörliga bildernas potential som åskådliggörande medel i just historieundervisningen. Ett 
av exemplen de berör gäller en publikation med namnet The Camera as Historian som kom 
ut 1916.15 Det är dock tydlig att dessa tidiga intressen för filmmediet aldrig på riktigt tog sig 
in bland de professionella historikerna och påverkade deras arbete, varför forskningen inte 
på allvar tagit fart. Snickars och Trenter tar även upp några exempel på internationell 
forskning på området kring film som historiskt källmaterial. Exemplen är dock från 1920- 
respektive 1950-talet och det är precis som i Sverige tydligt att det aldrig egentligen blivit 
något direkt forskningsområde kring detta.  
 
Robert A. Rosenstone är en av de historiker som ändå har studerat film ur ett vetenskapligt 
perspektiv i relation till det historiska området. Han konstaterar att han är ganska ensam om 
detta i hans profession. Han menar att för 30 år sedan (runt mitten av 1960-talet), då han 
själv doktorerade, var tanken på att studera film på ett seriöst sätt i den historiska 

                                                
14 Pelle Snickars och Cecilia Trenter (2004), Det förflutna som film och vice versa, s. 14ff. 
15 Ibid., s. 14. 
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vetenskapen i det närmaste otänkbar.16 Rosenstone anser dock att detta håller på att 
förändras. Dels finns sektioner i de största amerikanska historiska tidskrifterna som är 
dedikerade till film. Bland annat delar organisationen Organization of American Historians 
ut pris för bästa historiska film varje år. Trots detta vill Rosenstone fortfarande bara kalla 
det en ”tendens” snarare än ett forskningsområde. 17 
 
Forskningen har, förutom att den har ökat något, dessutom gått från att studera 
historieförmedling till att studera någon som kan kallas för historiemedvetande. 
Historiemedvetande handlar om människor uppfattning om historia och tid. I skolsituationen 
skulle det då kunna handla om att studera hur eleverna uppfattar historia i förhållande till 
nutid och dåtid. Forskningen har gradvis gått från att studera förmedling till att fokusera på 
historiemedvetande som en dialog mellan till exempel lärare och elever.18 
 

Att skriva historia 
Under de senaste två århundradena har förmedling och bevarande av historia främst bestått i 
skrivna texter. Detta från att ha i stort sett förmedlats genom en muntlig tradition innan 
skriftspråket blev det dominerande sättet att återberätta och spara information.19 Vi använder 
idag dessutom ordet historieskrivning för att beskriva processen att skapa och dokumentera 
historia, vilket i sig ger en indikation på att det skrivna ordet är den härskande praktiken. 
Robert A. Rosenstone menar att denna skriftliga tradition har skapat en bild av historien 
som en linjär värld såsom den presenteras på pappret.20 Ett problem som Rosenstone också 
identifierar utifrån den starka litterära traditionen är att vi tenderar att alltid jämföra och 
utvärdera en film utifrån hur den mäter sig mot den skrivna historien.21  
 
Att det skrivna ordet fått den status som det har är kanske inte så konstigt med tanke på att 
det länge var det enda mediet att tillgå. Fotografiet kom i början av 1800-talet, filmen inte 
förrän i slutet av 1800-talet och TV-mediet fick sitt genombrott i mitten av 1900-talet. Alla 
dessa medier är med andra ord unga i jämförelse med skriften. Fotografiet som historiskt 
dokument har också fungerat som ett komplement och illustration till det skrivna ordet, 
mycket beroende på att samverkan mellan dessa medier är relativt tydligt. 
 
Filmen uppfanns både senare än fotografiet och har en större differens i förhållande till det 
skrivna ordet, det vill säga att formen och förutsättningarna för visning skiljer sig mer. 
Bilden är detsamma som den fotografiska bilden, men filmen som medium har en alldeles 
egen kod och ett eget språk genom vilket den skapar och förmedlar innehållet. Istället för att 
se till skillnaderna och att fortsätta att jämföra dessa medier, menar Rosenstone att vi måste 
se filmmediet för vad det är, vad det kan åstadkomma och att det troliga istället är att 
filmmediet kommer att förändra vårt sätt att se på vår historia.22 
 
Både Rosenstone och Snickars och Trenter tar fasta vid det faktum att allmänheten idag får 
betydligt mer av sin kunskap och sin bild av historia från moderna medier som film och TV 
än vad de får genom historiska böcker. Vad författarna specifikt avser med begreppet 
                                                
16 Robert A. Rosenstone (1995), Visions of the past, s. 2. 
17 Ibid., s. 2f. 
18 Snickars, Trenter, s. 12f. 
19 Rosenstone, s. 15. 
20 Ibid., s.15. 
21 Ibid., s. 4f. 
22 Ibid., s.15. 
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”historiska böcker”  framgår dock inte av texten. Snickars och Trenter konstaterar bland 
annat att historieprogram som till exempel Herman Lindqvists serier ofta haft över en miljon 
tittare. De menar också att en historisk film som visas på TV i genomsnitt har betydligt 
större tittarsiffror än försäljningssiffrorna för en populärhistorisk bestseller.23 Rosenstone 
uttrycker i sin tur också en rädsla för det faktum att den stora allmänheten får sina historiska 
bilder genom populärmedia utan att samtidigt få en alternativ bild av verkligheten, eller 
fakta och bilder som visar andra tolkningar. Detta skapar en risk för ett okritiskt 
förhållningssätt till det historiska materialet som framställs.24   
 
Bland de källor till historisk kunskap som allmänheten möter finns också en faktor av 
trovärdighet att ta hänsyn till. Upplevelsen av trovärdigheten är på många sätt kanske 
viktigare än den faktiska trovärdigheten. Snickars och Trenter presenterar resultat ur en 
amerikansk studie där det visar sig att högst trovärdighet i allmänhetens ögon har museer. 
De har till och med högre trovärdighet än till exempel personer som bevittnat historiska 
händelser. Film och TV-program har enligt denna studie lika hög trovärdighet som en 
historisk bok.25  
 
Även en svensk studie har visat att museer har hög trovärdighet. Den största skillnaden 
kanske ändå är att den svenska studien visar en högre tilltro till böcker, vilka likställs med 
museer i trovärdighet. Hur detta i sin tur kan användas återkommer jag till i avsnittet kring 
dokumentärer, fiktion och faktion nedan. Både den svenska och den amerikanska studien 
visar dock att det är många som ser historiska filmer och TV-program. Av de 1500 personer 
som ingick i den amerikanska studien hade 80% sett film eller TV-program med historiskt 
innehåll under det senaste året. Detta jämförs med de c:a 50% som under samma period 
besökt ett museum eller läst en historisk bok.26   
 
I relation till detta är det även intressant att ta upp det faktum att de produktioner som visas 
på biografer och i TV ofta är de som får störst genomslagskraft och därmed också dominerar 
i människors medvetande. Inte sällan är det heller så att en film som går bra på biografen 
också får ett större utrymme i andra medier, till exempel tidningar. En sådan film kanske 
också visas oftare i TV samt säljer i en större upplaga på video och DVD.  
 
I boken World War 2: Film and history menar författaren att denna typ av upprepning 
skapar en ökad trovärdighet till det som berättas. Med andra ord har de berättelser som får 
större utrymme och berättas oftare en större genomslagskraft.27 Jag kommer att ta upp detta 
under problematiseringsdelen nedan för att ställa det i relation till verksamheten i skolan och 
valet av vad som visas i klassrummet.  

 

Filmens berättarteknik som ram 
Det finns inte bara ett sätt att berätta en historia på film. Det finns oändligt många sätt. 
Gemensamt för dem alla är dock att film berättar med bilder. Bilden har en bestämd ram och 
bara det som finns inom ramen är det som åskådaren får se. Att det finns ett ”inom ramen” 
                                                
23 Ibid., s. 8. 
24 Ibid., s. 22f. 
25 Snickars, Trenter, s. 11. 
26 Ibid, s. 11. 
27 John Whiteclay Chambers II, David Culbert (ed.) (1996), World War II, Film, and 
History, s. 158. 
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betyder oundvikligen att det finns ett ”utanför ramen”. Det finns alltid någonting som vi inte 
får se. Detta skiljer sig inte nämnvärt från våra egna liv eller från en bok. Det finns alltid 
något vi inte vet om, eller något som författaren till boken inte skriver om. Men precis som 
med allt annat berättandet finns det inget innehåll utan en form. Boken har sin form precis 
som filmen har sin. Jag kommer här att ta upp de vanligaste formerna för berättande med 
dokumentär- och fiktionsfilm.  
 
Dokumentärfilm 
Dokumentärens form håller på att förändras. Dagens dokumentärer har ofta inslag av 
dramatiskt berättande vilket annars främst har hört till den fiktiva filmens värld. 
Blandformer kommer mer och mer, och dramadokumentären har vuxit fram mycket snabbt 
de senaste åren. Traditionellt finns det dock några vanliga berättartekniska grepp som gärna 
används av dokumentärfilmare för att återskapa en så verklig upplevelse som möjligt.  
 
Intervjun är ett sådant grepp. Att i bild visa människor som själva får berätta om sina 
upplevelser är mycket vanligt. Antagandet som ligger till grund för att använda detta grepp 
är att människor som på något sätt varit del av en händelse eller tidsepok har en så stark 
koppling till verkligheten och ”sanningen” att de får auktoritet genom detta. Dessutom är 
mänskliga ansikten mer engagerande och känsloväckande än till exempel bilder på miljöer. 
Ett annat vanligt grepp i dokumentärfilmen är uppradande av fakta. Ofta i form av en 
skriven text eller en berättarröst. Fakta tillskrivs egenskapen av att vara objektiva. 
 
Fiktionsfilm 
Fiktionsfilmens berättarteknik är mycket mer varierad. Jag kommer här att begränsa mig till 
att ta upp den dramatiska fiktionen, då den är den vanligaste förekommande berättarformen. 
Det dramatiska berättandet kommer, som jag skrev ovan, mer och mer in som en del i 
dokumentärens form. 
 
Det dramatiska berättande i film är inget som uppstod med filmmediet. Det grekiska dramat 
är förlagan, och Aristoteles nedtecknande av dess form är grunden.28 Nedan följer en 
redogörelse för några av de berättartekniska element som kan påverka förhållandet mellan 
spelfilmens representation och det respresenterade. I detta avsnitt återkommer också tankar 
som jag arbetade med i min magisteruppsats i filmvetenskap.29 
 
Karaktären 
I en dramatisk film finns ett antal karaktärer som alla har olika funktioner i filmen. De två 
karaktärer som är viktigast utifrån det dramatiska elementet i filmen är protagonisten, ”den 
gode”, och antagonisten, ”den onde”, som är de som står mot varandra genom hela filmen. 
Protagonisten, måste ha vissa speciella egenskaper för att kunna fungera i sin roll som 
huvudperson:30 
 
• Av den dramatiska nödvändigheten måste huvudpersonen alltid börja i en svag position i 

förhållande till antagonisten. Detta för att han ska ha utrymme för förändring. Han 
strävar efter att uppnå ett ideal. 

• Han måste kunna bli föremål för empati. På grund av detta måste han handla 
förebildligt. På detta sätt kan han fungera som publikens agent i berättelsen. 

                                                
28 Aristoteles, Om diktkonsten. 
29 Åsa Carlsson (1996), Verklighetens karaktärer & karaktärernas verklighet.  
30 Mats Ödeen (1988), Dramatiskt berättande: Om konsten att strukturera ett drama, s. 
229ff. 
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• Huvudpersonen förkroppsligar pjäsens/filmens premiss. Detta leder också till att 
premissen är grunden för all karakterisering. 

 
Antagonisten i sin tur är mer statisk och befinner sig i en stark position i förhållande till 
protagonisten genom hela filmen fram till slutuppgörelsen då någon av dessa måste förintas. 
 
En karaktär är aldrig en hel person. De egenskaper vi som åskådare får veta om en karaktär 
är bara en bråkdel av de egenskaper en verklig person besitter. I ett dramatiskt berättande är 
det bara några få egenskaper som är viktiga för berättelsen och dessa är de enda vi får 
berättade för oss. En illustration av detta,  hämtad ur boken Dramatiskt berättande av Mats 
Ödeen, får illustrera den relation som finns mellan dessa egenskaper och berättelsen: 31 
 

1

23

1. Vad vi f�r veta
om karakt�ren.

2.Vad vi kan
sluta oss till om
karakt�ren.

3. Vad vi inte
beh�ver veta om
karakt�ren.

 
 
Figur 1. Illustration av relationen mellan en persons och en karaktärs egenskaper. 
 
 
Den dramatiska strukturen 
Drama betyder handling. Det dramatiska berättandet är strukturerat runt händelser och det är 
händelserna som driver handlingen framåt. Det klassiska dramat är uppdelat i tre akter med 
en början, en mitt och ett slut. Denna yttre form kan sedan brytas ner i flera beståndsdelar 
som alla finns med för att skapa dramat. Detta betyder i sin tur att för att låta sig berättas 
måste berättelsen kunna stoppas in i denna färdiga mall.  
 
 
Berättarpositionen 
I alla former av berättande finns alltid en berättare. Denna berättare kan i sin tur inta olika 
förhållanden till det berättade, olika positioner. Denna position kan i sin tur påverka hur vi 
som åskådare uppfattar det berättade. 
 
Det finns i huvudsak tre olika berättarpositioner, vilka man brukar prata om i teoretiska 
sammanhang. Dessa tre är: 
 
1. Allvetande 
2. Personrelaterad 
3. Registrerande 

                                                
31 Bob Foss (1992), Narrative technique and dramaturgy in film and television, s. 127. 
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Den allvetande berättarpositionen innebär att berättaren intar en position där han har en 
överblick över hela handlingsförloppet och alla dimensioner av det. Detta betyder bland 
annat att berättare kan berätta saker som karaktärerna på handlingsplanet inte har vetskap 
om. Som åskådare får vi känslan av att berättaren sitter inne med all information.  
 
Om berättaren istället intar en personrelaterad berättarposition betyder det att han 
begränsar sina kunskaper och sin synvinkel till en av personerna på handlingsplanet.  
 
Den registrerande berättarpositionen kan, likt den personrelaterade, inte heller sträcka sig 
utanför handlingsplanet. Berättaren har här dock inte tillgång till de personliga 
upplevelserna. Han ser helt enkelt bara ytan av berättelsen och det är den han återger med 
ett minimum av tolkning. Denna berättarposition används av vissa dokumentärfilmare och 
de använder då ingen berättarröst som guidar genom filmerna utan vill så långt det är 
möjligt att bilderna ska tala för sig själva.32  
 
Regissörens formspråk.  
På samma sätt som en författare använder språket på ett personligt sätt använder regissören 
filmens språk på ett personligt sätt. Denna personliga prägel på formen är ibland svår att få 
grepp om och därför också svår att diskutera i relation till innehållet. 
 
Skådespelaren 
Ett fenomen som kanske inte tas upp lika ofta som formelementen i liknande diskussionen 
är valet av skådespelare att porträttera en historisk person i en spelfilm och hur detta 
påverkar åskådarens bild av karaktären. Ett bra exempel som tas upp av Rober A. 
Rosenstone i hans bok Visions of the past, är valet av Kevin Costner i rollen som Jim 
Garrison i filmen JFK.33 Kevin Costner var vid tillfället en av USA:s största skådespelare 
och hans film Dansar med vargar hade nyligen rönt stora framgångar och vunnit många 
priser. Resultatet blev att han hos många framstod som en urbild av den goda människan 
och detta följde i sin tur med honom in i filmen JFK där han spelar en helt annan karaktär. 
 
Ett annat exempel på detta fenomen kan vi se i filmer som Född den fjärde juli, där Tom 
Cruise, en mycket väl ansedd och hyllad skådespelare, spelar en patriotisk amerikansk pojke 
som så många andra tog värvning och deltog i Vietnamkriget, för att sedan komma hem som 
föraktad krigsveteran med svåra skador, tvingad till ett liv i rullstol, utan jobb och utan 
framtid. Utan de kvalitéer som en skådespelare som Tom Cruise tar med sig in i en sådan 
roll hade filmen kunnat uppfattas och tagits emot mycket annorlunda. Inte bara i USA och i 
vår tid förekommer detta fenomen. I Eisensteins version av Alexander Nevskij användes den 
populäre skådespelaren Nikolaj Tjerkasov i rollen som Nevskij just för att öka 
trovärdigheten. 34 
 
Dokumentära drag 
Fiktiva filmer som handlar om historiska händelser kan också ibland använda sig av 
berättartekniska grepp som annars förknippas med dokumentärfilm. Ett exempel är 
Schindler´s List som till största delen är filmad i svartvitt. Dokumentärfilmen i sig använder 
inte svartvitt som berättargrepp, men många av dokumentärerna vi är vana att se är antingen 
äldre och svartvita av den tekniska anledningen, eller innehåller klipp från äldre 
                                                
32 Mieke Bal (1985), Narratology: introduction to the theory of narrative, s. 120ff. 
33 Rosenstone, s. 126f. 
34 Snickars, Trenter, s. 180. 
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filmupptagningar, till exempel gammal journalfilm. Som åskådare uppfattar vi därför gärna 
svartvit film som dokumentär.  
 
I boken Det förflutna som film och vice versa talar författarna i detta sammanhang om 
markörer. De menar med det begreppet de vedertagna formelement som framförallt 
spelfilmen använder sig av för att berätta för åskådaren att det är just en spelfilm och inget 
annat som de tittar på. De uppmärksammar samtidigt att det i dagens filmutbud finns filmer 
som använder dessa markörer på ett omvänt sätt. Ett exempel på sådan användning är att i 
spelfilm väva in just dokumentära drag, eller markörer, bland annat för att höja 
trovärdigheten på filmer med historiskt innehåll.35 Ett konkret exempel på en sådan film är 
Schindler´s List i vilken det används klipp där fakta i form av skriven text presenteras.  
 

Dokumentär, fiktion och faktion 
I ovanstående stycke har jag visat på hur olika former för berättande kan påverka innehållet 
i det berättande. Detta har på många sätt betydelse för hur vi som åskådare uppfattar 
berättelsen. Mediet i sig kan också sägas vara en ram. Jag har tidigare skrivit om hur 
forskning både i USA och i Sverige har visat på att olika former för presentation har olika 
trovärdighetsfaktor. Till exempel har information presenterad på ett museum större 
trovärdighet än om det presenteras i en föreläsning av en historieprofessor. Sannolikheten 
att det förhåller sig på liknande sätt mellan fiktion och dokumentärfilm är troligtvis ganska 
hög. Anette Årheim har i sin studie Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella 
vardag bland annat kommit fram till att ungdomar föredrar verklighetsbaserade berättelser 
och dessutom tenderar att tolka dessa som fakta.36 
 
Samtidigt argumenterar Årheim för att åskådaren inte separerar fakta från fiktion i en, vad 
hon kallar faktionstext, det vill säga en blandning mellan fiktion och fakta, ofta en 
dramatisering av verkliga händelser. Istället menar hon att åskådaren ser på dessa texter som 
varken eller, varken fakta eller fiktion.37 Jag ser dock en motsägelse i dessa två uttalanden. 
Om ungdomarna ser en verklighetsbaserad berättelse och tolkar denna som fakta har denne 
visserligen inte separerat fakta från fiktion, men inte heller sett den som varken eller, utan 
helt klart valt det ena tolkningssättet framför det andra.  
 
Ett annat sätt att se på formen i relation till innehållet i fiktiva respektive dokumentära 
berättelser presenteras av Rickard Kearney i boken On stories. Han menar att varje 
berättelse alltid är berättad ur någon synvinkel, ur ett särskilt perspektiv och med en viss 
form. Detta perspektiv och denna form gör i sin tur anspråk på ”sanning” i innehållet i olika 
grad. Detta anspråk kallar Kearney för ”truth-claims”. En dokumentär gör till exempel ett 
större anspråk på innehållslig sanningshalt än vad en spelfilm gör. 38  Jag har ovan skrivit om 
studier som visat på att olika medier och förmedlare av historia har olika hög trovärdighet. 
Sambandet med de ”truth-claims” som Kearney talar om är tydligt. Om nu fallet är så att 
museer i allmänhetens ögon anses ha väldigt hög trovärdighet så blir anspråket på 
innehållets sanningshalt högre om man väljer att göra en utställning istället för till exempel 
en film. På samma sätt kommer jag nedan, genom ett exempel med TV-produktionen Arns 
rike, visa på att det kan förhålla sig på liknande sätt om man har samarbete med ett museum 
när man gör, i det här fallet, en TV-serie. Även vilken berättarposition som används i filmen 
                                                
35 Ibid., s. 49. 
36 Anette Årheim (2005), Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella vardag, s. 36. 
37 Ibid., s. 36. 
38 Richard Kearney (2002), On Stories, s. 134. 
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kan påverka vilken trovärdighet filmen får. En film som använder sig av registrerande 
berättare kan uppfattas som objektiv och genom att välja den positionen tar man också med i 
beräkningen de anspråk som följer av detta. 
 
Kearney skriver också om människans förmåga att se, och hennes förståelse av, skillnader 
mellan fiktion och verklighet. Han menar att de som påstår att det finns en direkt 
orsaksverkan mellan till exempel filmvåld och ökningen av våld på gatorna underskattar 
människans intelligens och förmåga att förstå vad han kallar ”the rules of poetic license”, 
det vill säga de markörer, för att använda Snickars och Trenters ord, som finns i den fiktiva 
berättelsen. Kearney drar dessutom resonemanget ett steg vidare och menar att det också är 
en enorm förolämpning av de personer som upplevt verkligt våld i sitt liv. Han menar att 
människan ”bara vet” att det är en skillnad mellan ”levt och återberättat liv”.39 
 
Fiktion handlar enligt Kearney om att berätta hur det kunde ha varit - ”the past as it might 
have been”40 - medan historia handlar om hur det faktiskt var  – ”the past as it actually is”.41 
Just denna skillnad är kanske kärnan i det något problematiska förhållandet mellan historia 
som representerad i spelfilm och historia som den studeras i akademiska kretsar. Fiktionen 
handlar alltid om möjliga, inte faktiska världar. I min uppsats verklighetens karaktärer och 
karaktärernas verklighet tar jag upp just denna fråga i förhållande till relationen mellan den 
verkliga historiska personen och den fiktiva karaktären. En av slutsatserna är att det alltid är 
viktigt att låta spelfilm vara just spelfilm och inte luras att tro att bara för att ämnet är 
historiskt baserat så ställs andra krav på filmen i form av sanningshalt och trovärdighet. 
Fiktionen presenterar inte hur det var, utan hur det skulle kunna ha varit.42 
 
Jag skrev ovan om mediets trovärdighet som en faktor i hur åskådaren uppfattar innehållet. I 
ljuset av diskussionen kring de anspråk på sanningshalt de olika medierna ställer på sig 
själva vill jag ta upp ett exempel som Pelle Snickars och Cecilia Trenter presenterar. De 
menar att ”Mediala presentationer av det förflutna hämtar trovärdighet från den museala 
sektorn, och museer har i sin utställningsverksamhet fått en allt tydligare medial prägel”. 43 
De ger som exempel TV-produktionen Arns rike där televisionen har ett nära samarbete med 
Västergötlands museum.  
 
Författarna pekar också på de efterverkningar denna TV-produktion fått för turismen i 
Västergötland. De tar upp det faktum att denna fiktiva person har fått ett ”verkligt” liv där 
turister idag kan följa i den fiktiva personen Arns ”fotspår” och besöka de platser där han, 
enligt serien, skulle ha levt. På så sätt placeras dessa platser på kartan som ”historiska” 
platser som kommer att besökas av historieintresserade personer. De avslutar med att 
påpeka att detta är ett av de sätt på vilket medierna kan spela roll i allmänhetens uppfattning 
av historia. Ett sådant samarbete mellan televisionen och ett museum är ett tydligt exempel 
på hur TV-mediet kan låna trovärdighet från andra aktörer. I serien Arns rike används 
dessutom andra historiska experter, vilka tittaren möter genom intervjuer av Jan Guillou. 
Intressant i detta sammanhang kan också vara att notera att 400 000 personer år 2003 
besökte de fiktiva hemmiljöer i Västergötland som förekommer i serien.44 Om inte annat är 

                                                
39 Ibid., s. 134. 
40 Ibid., s. 31. 
41 Ibid., s. 31. 
42 Carlsson, s. 31. 
43 Snickars, Trenter, s. 11. 
44 Ibid., s 10. 
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väl detta att se som ett tydligt tecken på mediernas genomslagskraft i människors 
uppfattning om och intresse för historia.  
 

Film som historiskt dokument 
När det talas om historiska dokument åsyftas oftast dokument som på något sätt kan hjälpa 
oss med rekonstruering av en förgången historisk epok. Dokumentet studeras då inte bara 
som källa för innehållets skull utan studeras också för formens skull. Studien syftar till att 
försöka hitta ledtrådar till hur världen omkring detta dokument såg ut vid tidpunkten då det 
skapades utifrån varför detta dokument ser ut som det gör.  
 
Att se på en film som ett historiskt dokument är av naturliga skäl en ganska ny företeelse då 
filmmediet i sig är relativt ungt. Snickars och Trenter skriver i sin bok Det förflutna som 
film och vice versa: ”Så gott som alla filmer skildrar direkt eller indirekt sin egen samtid. 
Följden blir att de filmer som utspelas i historisk miljö i minst lika hög grad skildrar den tid 
som de tillkommit i som det förflutna som handlingen är förlagd till.”45 De tar som exempel 
filmen Alexander Nevskij (Sergej Eisenstein, 1938). Valet av filmens innehåll kom direkt 
från Stalin och det är tydligt idag att valet av denna patriotiska hjälte från 1200-talet hade 
till avsikt att anknyta till traditionen kring denne person för att skapa ett folkligt drama som 
i sin tur skulle stärka det ryska folkets patriotism i det rådande spända läget mellan 
Sovjetunionen och Tyskland.46 
 
Snickars och Trenter anser att framförallt filmer som har producerats inom totalitära regimer 
på ett tydligt sätt utgör exempel på just denna koppling till sin samtid. De tar upp filmen 
Kolberg (Veit Harlan 1944) som exempel. Kolberg är en historisk film, men samtidigt en 
uppenbart propagandistisk film som handlar om kriget i början 1800-talet då Tyskland 
befriades från Napoleon. Författarna menar att en film som denna snarare kan ses mer som 
ett tidsdokument över sin egen samtid, i det här fallet, nazismen, än att ses som en historisk 
film om just detta porträtterade napoleonkrig.47 
 
Det är inte bara Snickars och Trenter som tar upp filmen Kolberg som exempel på hur 
filmer kan påverkas och styras av den samtid i vilken de tillkommer. I boken World War 2 
tas Kolberg upp i en ännu diskussion kring film som historiskt dokument. I detta 
sammanhang diskuteras också relationen mellan filmen, filmskaparen och läsare (tolkare) av 
filmen. Här menar författaren av avsnittet, Peter Paret, att arbetet med att jämföra de 
historiska fakta vi har tillgång till genom andra källor med den historia som filmen 
framställer kan ge oss mycket information om de motiv och attityder som styrde filmens 
innehåll. Vår position som läsare ger oss därmed ett utmärkt position för att ställa oss frågor 
kring varför filmmakarna valde att porträttera en historisk händelse på ett inkorrekt sätt. 
Samtidigt pekar Paret på vikten av att själv ta reda på så mycket fakta som möjligt just för 
att kunna peka ut de felaktigheter som föreligger. Utan dessa fakta saknar vi de verktyg vi 
behöver för en riktig analys. 48 
 

                                                
45 Ibid., s. 177. 
46 Ibid., s. 180. 
47 Ibid., s. 21 
48 Peter Paret. Kolberg (Germany 1945): as historical film and historical document. John 
Whiteclay Chambers II, David Culbert (ed.) (1996), World War II, Film, and History, s. 
47ff 
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Det är inte bara en enskild film som kan fungera som ett historiskt dokument. Ofta finns det 
i filmens värld olika berättartraditioner där vissa teman eller perspektiv upprepas i en rad 
filmer. En enskild film kan på så sätt studeras i ljuset av andra historiska filmer som berättar 
liknande historier, antingen om samma händelse eller om liknande händelser för att 
eventuellt utläsa gemensamma innehållsliga eller formmässiga drag. Judith E. Donesons 
bok The Holocaust in American film fokuserar på amerikanska filmer som behandlar 
judeutrotningen kring andra världskriget,. Doneson tar som exempel filmen Schindler´s List 
och visar på hur den är del av en berättartradition där judarna alltid porträtteras ur ett 
maktlöst och svagt perspektiv, som om de aldrig själva var aktiva i sin egen situation utan 
alltid kräver en utomstående, icke judisk, person att tala och agera för dem. 49 Detta sätt att 
studera film kan fungera bra som verktyg för att förstå traditioner och åsiktsmönster i olika 
kulturer men jag vill också poängtera att det finns en viss risk att objekten för studien väljs 
ut baserat på en förutfattad åsikt. Därmed utesluts också filmer som kanske berättar en 
alternativ historia med anledning av att den inte ”passar in”. 
 

Diskussion och problematisering 
Med tanken på den brist på forskning kring ämnet film och historia som föreligger är det 
inte underligt om det är svårt för lärare inom skolan att bedriva undervisning med film som 
pedagogiskt hjälpmedel. Att intresset är så litet som det förefaller vara inom det 
historievetenskapliga området gör också att lärare troligtvis inte heller kommer i kontakt 
med film i den egna utbildningen. Film har länge helt enkelt inte varit rumsrent. Att en 
förändring kanske är på gång kan eventuellt förändra situationen även för lärare som önskar 
få mer kunskap på området. 
 
Detta ointresse från historikers håll gäller inte bara filmen som historisk källa. Även det 
faktum att fokus främst har legat på den skriftliga förmedlingen av historia har skapat ett 
läge där historiker inte heller har sett det som särskilt aktuellt att använda film som medel 
för att föra kunskap vidare. Att de professionella historikerna har haft ett monopol på att 
förmedla och presentera historia är också tydligt. Detta har dock fått till följd att till exempel 
filmmakare inte har setts som värdiga att vara producenter av historieförmedling. Ändå är 
det tydligt att det idag till stor del är just genom film och TV som allmänheten för merparten 
av sin historiekunskap och därmed utifrån dem också skapar sin bild av historien. Detta 
betyder också att elevernas tillgång till historiska filmer och TV-serier på fritiden 
oundvikligen står för en stor del av deras möte med historisk kunskap. Skolans 
historieundervisning är bara en del av allt de har tillgång till. Frågan kanske istället är vilken 
som är elevernas primära källa idag? Nästa fråga blir hur detta hanteras och diskuteras inom 
skolans ramar? Ingår fritidens upplevelser och  erfarenheter i klassrummets 
historieundervisning?  
 
Att lära eleverna att läsa skrivna texter är ett av skolans största fokus. Svenskämnet 
innehåller mycket litteraturstudier och grammatisk kunskap för att eleverna skall kunna ta 
till sig information från skriftliga källor. Hur ligger det då till med att lära eleverna att ta till 
sig kunskap från andra källor än de skriftliga? I svenskämnet idag finns ”det vidgade 
textbegreppet” definierat. Filmkunskap ingår också till en liten del och det är ett steg på 
vägen.50 Att våga se film och andra medier som värda att behandla i skolan är kanske 
nödvändigt i framtiden. Om det är så att den skriftliga källan får så pass stor konkurrens som 
några av författarna i texten ovan menar, är det viktigt att skolan ger eleverna de verktyg de 
                                                
49 Judith E. Doneson (2002), The Holocaust in American film, s. 200ff 
50 Skolverket, kursplan för ämnet svenska i gymnasieskolan. 
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behöver för att kunna ”läsa” och tolka även dessa texter. Eleverna behöver helt enkelt 
verktyg för att kunna tolka och värdera vad det är de ser och samtidigt kunna ta till sig den 
kunskap som faktiskt finns att hämta i dessa ”texter”. Kanske är det också viktigt att kunna 
ge eleverna kunskap om hur olika berättartraditioner kan påverka vårt sätt att se på världen 
och lära dem att vara uppmärksamma på att detta fenomen existerar.  
 
Kanske bör också lärarutbildningen förändras om ett sådant scenario för skolans framtid blir 
verklighet. Andra texter än det skriftliga måste få utrymme. Lärarens kunskap i att läsa och 
tolka andra texter än de skriftliga är naturligtvis en självklar början för att skolan sedan skall 
kunna vidarebefordra denna kunskap till eleverna.  
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Film i historieundervisningen 
Oavsett om läraren har för avsikt att visa en film i syfte att förmedla fakta eller för att 
framkalla en känslomässig förståelse för en viss historisk händelse eller period, kan denne 
aldrig genom intentioner fullt styra hur den enskilde eleven upplever filmen. På samma sätt 
är det naturligtvis med all undervisning – läraren kan aldrig få ett garanterat resultat. Med 
film kan man dock argumentera att lärarnas kontroll blir ännu mindre. Istället är det 
filmmakaren som styr berättandet både innehållsmässigt och pedagogiskt/berättartekniskt. 
Men inte heller intentionerna från filmmakaren kan styra en åskådares upplevelse. Påverka 
kan både läraren och filmmakaren göra, men aldrig styra. Huvudlitteratur i detta avsnitt är 
böckerna Historieundervisningens byggstenar och Historiedidaktik.  
 
Jag lyfter också fram det ”vidgade textbegreppet” som bland annat finns inskrivet i 
Skolverkets kursplaner för ämnet svenska. Det vidgade textbegreppet betyder för skolans 
del att man inte bara skall fokusera på skriven text, utan behandla andra medier, till exempel 
bilder och film, som texter med ett eget språk.  
 

Historiedidaktik 
”Historieundervisningen bjuder eleven in i en spännande och förgången värld, där sorg och 
glädje vävt samman människors liv till ett stycke förflutenhet – historia.”51 
 
Som jag skriver ovan i avsnittet kring historia i skolans kursplaner, finns det ingen 
historiesyn som är dominerande i dessa. Det som dock är tydligt i kursplanerna är, enligt 
Magnus Hermansson Adler att historia skapas. Det betyder att människan styr och driver 
händelserna framåt, men det betyder också att hon avvisar slumpen som en faktor i historien 
och därmed också i hennes liv.52 
 
I ljuset av detta är det alltså skolans och historieundervisningens roll att förmedla denna 
process till eleverna. Undervisningen bygger då på att eleverna själva också skall känna sig 
som en del av historien samt ges känslan av att de kontrollerar sin egen framtid. Utan tanken 
att historia skapas, det vill säga en värld där slumpen styr, finns egentligen ingen mening att 
studera historia, då människan inte heller kan skapa sin framtid.  
 
I dagens skola är undervisningens roll klar, men styrningen av vilka metoder som skall, eller 
bör, användas har luckrats upp. Idag är det till stor del den enskilda skolan som avgör och 
tanken är att man istället styr utifrån skolans egen arbetsplan.53 Jag kommer här att 
presentera och diskutera kring några metoder som jag finner intressanta ur ett 
filmperspektiv. 
 
Film och musik i undervisningen 
Hermansson Adler har i sin bok med ett avsnitt kring film och musik som metod i 
historieundervisningen. Här presenterar författaren en syn på filmen som historiskt 
dokument och ger exempel på hur man tillsammans med eleverna kan arbeta kring detta. 
Han tar framförallt fasta på filmens roll som källa och som historiskt dokument. Den metod 
som han främst presenterar går i grunden ut på att filmen eller musikstycket står i centrum 

                                                
51 Hermansson Adler, s. 9. 
52 Ibid., s. 48. 
53 Ibid., s. 41. 
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för elevernas studier av skaparen och det samhälle som omgav verket vid den tidpunkt då 
verket kom till. Studiet syftar alltså till att sätta verket och skaparen i relation till den samtid 
och den kultur som omgav dem. Författaren menar att verket i sig kan berätta om en 
historisk samtid.54 
 
Att se ett verk på detta sätt gör också att man kan studera det utifrån olika perspektiv på 
samhället. Hermansson Adler tar bland annat upp studiet av ett verk i förhållande till makten 
och det politiska läget. Han menar att man kan studera verk både utifrån eventuellt samröre 
med makten alternativt utifrån en konflikt med makten. På det sättet får verket en roll där 
eleverna har en utgångspunkt för studier av en maktsituation och hur denna påverkat 
samhällets kulturella yttringar.55 Det är inte bara historiska verk som kan studeras enligt 
författaren. Man kan också tänka sig att masskulturella yttringar är objekt för studier. I 
boken ges exempel på hur man genom ungdomskulturen kan få en bild av hur samhället och 
de ekonomiska förhållandena såg ut vid en viss tidpunkt.56 
 
Robert A. Rosenstone presenterar inte i sin bok Visions of the past någon egentlig metod för 
användandet av film i undervisningen, men noterar ändå några av sina erfarenheter kring det 
egna användandet av film i sin historieundervisning på universitetsnivå. Han började själv 
med att ta in film i undervisningen för att öka motivationen hos studenterna. Att 
åstadkomma en upplevelse av historien var den huvudsakliga tanken. Sju år efter det första 
tillfället skapade han en hel kurs som utgick just från studier kring historia utifrån film. 
Metoden gick då ut på jämförande studier. Först fick studenterna komma i kontakt med en 
historisk händelse eller tidpunkt genom en film för att sedan söka kunskap genom skriftliga 
källor för att på så sätt hitta eventuella fel och tillkortakommanden i filmen.57 Detta sätt att 
använda filmen som pedagogiskt verktyg användes av Rosenstone på universitetsnivå, men 
det finns ingenting som säger att det inte skulle vara möjligt att plocka in en liknande metod 
i undervisningen i grund- och gymnasieskolan. 
 
Den historiska berättelsen 
Användandet av narrativa element i historieundervisningen har gått i vågor. Metoden 
framställs som en reaktion mot det så kallade analytiska arbetssättet som var det normativa 
under en lång tid.58 Metodens förespråkare menar att berättelsen framförallt äger en 
”förklarande kraft” och att händelser då kan bli förståeliga genom att de berättas ur ett 
mänskligt perspektiv. 59 
 
Teoretiker som fört fram berättelsen som metod inom historieämnet är bland annat Jörn 
Rüsen, Sven Sødring Jensen samt John Fines. Dessa tre var alla en del av den utveckling 
som gjorde att den historiska berättelsen fick en renässans på 1980-talet. Jag ska inte gå in 
på någon längre redovisning av deras olika metoder, men det kan ändå vara intressant att 
konstatera några gemensamma drag samt några definitiva skillnader. Jörn Rüsen och Sven 
Sødring Jensen står för den ena sidan där fokus ligger på att eleven ska vara den berättande 
parten. Metoderna går ut på att eleven skapar berättelser för att på så sätt känna sig delaktig 
i dem och därmed i historien. John Fines å andra sidan är mer fokuserad på läraren som 
berättare. Fines menade att om läraren blev en bra berättare kunde denne på så sätt göra 
                                                
54 Ibid., s. 144. 
55 Ibid., s. 144ff. 
56 Ibid., s. 150f. 
57 Rosenstone, s. 3f. 
58 Hermansson Adler, s. 106. 
59 Christer Karlegärd, Klas-Göran Karlsson (red.) (1997), Historiedidaktik, s. 146. 



 
 - 23 - 

- 23 - 

historieämnet mer humanistiskt än det då dominerande analytiska arbetssättet kunde.60 
Gemensamt för de alla tre är att de strävar efter att aktivera eleverna. Rüsen och Sødring 
Jensen gör detta genom elevens egna skapande medan Fines har en teori om berättelsen som 
aktiverar elevernas hjärnor.61 
 
Delar av Rüsens och Sødring Jensens, men också Fines, tankar finns också representerade i 
den svenska skolans styrdokument. Det står  i kursplanen för historieämnet i grundskolan 
bland annat att eleven själv skall bli berättare.62 I kursplanen för gymnasieskolan finns 
däremot uttryckt att läraren har ett ansvar som berättare. Hermansson Adler tar upp exempel 
genom citatet ”att med olika presentationsteknik levandegöra och fördjupa förståelsen för 
människor och samhällen …” [författarens kursivering].63 på hur detta är formulerat. Han 
konstaterar samtidigt att väldigt få undersökningar har gjorts i Sverige som studerar hur 
berättandet faktiskt används i undervisningen, varken i grund- eller gymnasieskolan. 
 
Sverige är inte på något sätt ensamt om att inte ha bedrivit studier kring historiska 
berättelser i undervisningen. Det saknas studier även internationellt kring hur den narrativa 
berättelsen används och fungerar och det har endast gjorts några få försök att studera 
fenomenet i praktiken. Detta gör det också svårt att veta om det förklarande kraften är så 
stark som förespråkarna vill göra gällande.64  
 
Ingen av de två böcker ur vilka jag har hämtat information nämner dock någon egentlig 
koppling mellan den historiska berättelsen som metod och användandet av film i 
undervisningen. Hermansson Adler nämner i inledningen till sitt avsnitt om den historiska 
berättelsen Herman Lindqvist som en person som har haft betydelse för renässansen för den 
historiska berättelsen, men han kopplar inte detta till undervisningen specifikt. 
 
Analytisk pedagogik 
Analytisk pedagogik bygger på det kritiska tänkandet och den process som används för att 
kritiskt granska en källa. Det betyder i förlängningen att undervisningen blir en empirisk 
studie av bevismaterial på ett opartiskt sätt.65 Den pedagogik som den berättande metoden 
främst reagerar mot är den analytiska traditionen inom historieundervisningen. Det 
analytiska arbetssättet är en parallell till det vetenskapliga sättet att studera och värdera 
dokument genom att anlägga olika perspektiv. Resultatet blir sedan att försöka anlägga egna 
hypoteser utifrån det analyserade materialet.66 Förespråkarna framhåller framförallt 
analysens aktiva dimension, men också fördelen med det kritiska angreppssättet.  
 
I undervisningssammanhang blir också den resonerande aspekten av analysarbetet en faktor 
för att hävda en demokratiskt grund i den analytiska pedagogiken. Genom att lärare 
tillsammans med eleverna analyserar och resonerar tillsammans får eleverna komma till tals 
lika mycket som läraren. Förespråkare menar alltså att istället för att eleven är passiv, och 
därmed får acceptera berättarens (till exempel lärarens) version av en händelse, får denne 
själv vara med att skapa historiska berättelser. 67  
                                                
60 Ibid., s. 149ff. 
61 ibid., s. 155f. 
62 Ibid., s. 146. 
63 Hermansson Adler, s. 108. 
64 Ibid., s. 158. 
65 Sirkka Ahonen. Historia som en kritisk process. Karlegärd, Karlsson, s. 126. 
66 Karlegärd, Karlsson, s. 142. 
67 Ibid., s. 142f. 
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”Den analytiska framställningen på orubblig saklig grund sågs av flera lärare som ett 
bålverk mot en historieundervisning som kunde fångas av berättelsernas fördärvliga mytiska 
karaktär, deras fosterländska stämningar och indoktrinerande stil.”68 
 
Kontrafaktiska övningar 
Kontrafaktiska övningar betyder att läraren låter eleverna arbeta med att skriva om 
historiska förlopp. Frågor som ”Vad hade hänt om inte …?” är exempel på frågor som kan 
leda till sådana omskrivningar. Tanken med denna typ av övningar är att eleverna utifrån en 
sådan fråga måste ta reda på en mängd bakgrundskunskap för att kunna resonera sig fram 
till trovärdiga alternativa händelseförlopp. Genom detta inhämtande av fakta och förståelse 
för processer och drivkrafter som påverkar ett förlopp får eleverna den fördjupade kunskap 
som eftersträvas i dagens kursplaner.69 
 
Hermansson Adler ger ett exempel på hur elever skulle kunna arbeta med frågan vad som 
hade hänt om Finlands överbefälhavare Mannerheim hade gett order om att anfalla 
Leningrad år 1941. Han menar att för att eleverna skall kunna svara på denna fråga måste de 
skaffa en mängd bakgrundskunskap. Exempel på sådan kunskap kan vara förhållandet 
mellan Mannerheim och den tyska krigsledningen, taktiska och strategiska förutsättningar 
samt det utrikespolitiska läget vid den tidpunkten. Frågor vid sidan om den övergripande 
frågan finns också; hade Mannerheim makten att beordra ett sådant anfall?  
 
Författaren menar också att en viktig del i att en sådan övning ska kunna fungera är att 
eleverna har en gemensam faktabas. Anledningen till detta är att man sedan också skall 
kunna jämföra de olika alternativa händelseförlopp som eleverna arbetar fram. Utan 
gemensamma fakta är en jämförelse omöjlig.70 
 
Denna metod anses ge eleverna en empatisk förståelse för historien. Att använda en 
berättelse som grund för en kontrafaktisk övning är också möjligt. Hermansson Adler tar 
exempel på hur elever läser om Ferencs Göndör. Genom upplevelsen av berättelsen 
utvecklar eleverna en förståelse. Hermansson Adler menar också att den starka upplevelsen 
bidrar till motivationen hos eleven.71 Motivation är viktigt i all undervisning, men kanske 
viktigast i förhållande till att få eleven att utveckla empati. Hermansson Adler tar sitt 
exempel ur litteraturen, men jag anser att film definitivt skulle kunna fylla en roll i detta 
sammanhang. 
 

Didaktiska frågeställningar relaterade till film 
Bakgrunden till de didaktiska frågorna Vad?, Hur? och Varför? finns att hämta hos 
didaktikerna Johan Amos Comenius (1592-1670) som på 1600-talet skrev sin bok Didactica 
Magna. Hans tankar har sedan dess omformulerats och resultatet är de tre ovanstående 
frågor, vilka man arbetar med inom didaktiken idag.72 I undervisningssituationen är det flera 
faktorer som spelar in när svaren skall ges till dessa frågor. Magnus Hermansson Adler 
erbjuder en modell för hur man skulle kunna se på dessa faktorer samt deras samspel. Han 
presenterar ett triangelförhållande mellan läraren, eleven och innehållet i historieämnet och 
                                                
68 Hermansson Adler, s. 106. 
69 Ibid., s. 117. 
70 Ibid., s. 118f. 
71 Ibid., s. 121f. 
72 Hermansson Adler, s. 61. 
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menar att svaren på frågorna alltid hamnar inom denna triangel, men kan då skifta i det att 
tyngdpunkten kan hamna olika när undervisningen planeras: 
 
 

Elevens
förutsättningar

Historieämnets
innehåll

Lärarens förutsättningar

 
Figur 2. Den didaktiska triangeln, fritt efter Hermansson Adlers illustration.73  
 
 
Selektionsfrågan – Vad? 
Selektionsfrågan är direkt kopplad till historieämnets innehåll i figuren ovan och är kanske 
den faktor som styrs mest av olika ramar och förutbestämda mallar. Främst styrs den av 
lokala läro- och kursplaner men också av samhället i övrigt, till exempel den tidsanda som 
råder, den geografiska faktorn och det politiska klimatet. Vad som dock har skett under de 
senaste årtiondena är en uppluckring av de gemensamma urvalsramarna som presenteras i 
läro- och kursplaner. Visst centralt stoff finns kvar, men mycket av detaljstyrningen har 
försvunnit. Detta har bland annat inneburit att innehållet i läroböckerna också har börjat 
skifta.74 
 
Relaterat till film i undervisningen blir selektionsfrågan en fråga kring vilka filmer som 
skall visas, men också en fråga inom vilka områden man väljer att visa film. Utbudet av film 
att visa påverkas också i högsta grad av samhället och det politiska klimatet. Det faktum att 
vissa historiska epoker och händelser får större utrymme än andra i filmbranschen blir 
därmed en faktor i skolans undervisning.  
 
Frågan om man skall välja en spelfilm eller en dokumentärfilm finns också att ta hänsyn till. 
Jag har ovan visat på hur olika former och medier både anses ha olika hög trovärdighet i 
allmänhetens ögon och dessutom hur olika former gör anspråk på att vara just mer eller 
mindre sanningsenliga. I ljuset av detta blir valet mellan att visa en dokumentär eller en 
spelfilm inte minst viktig. Denna fråga hamnar dock något på gränsen mellan att vara en 
fråga om innehåll (Vad?) till att vara en fråga om form (Hur?). 
 
 
Kommunikationsfrågan – Hur? 
Kommunikationsfrågan handlar till största delen om metoder. Det har skett en förändring 
kring synen på lärandet inom skolan. Genom att man har gått från inlärning till en 
metakunskap kring det egna lärandet och individanpassad undervisning, har detta också 
resulterat i en förändring från att se läraren som en förmedlare av kunskap till att läraren 

                                                
73 Ibid., s. 62. 
74 Ibid., s. 64. 
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agerar som handledare. Metoderna har överlag blivit mer elevaktiva. Filmvisning är först 
och främst också en metodfråga. Samma innehåll kan förmedlas på olika sätt, varav film 
bara är ett. 
 
Synen på undervisningsmetoder har förändrats genom åren, ofta relaterat till vilka 
normativa värderingar kring bland annat människosyn, inlärning och samhälle som råder. På 
1960-talet var det till exempel vanligt att pedagogiska böcker innehöll detaljerade 
beskrivningar av olika metoder som läraren skulle kunna använda sig av i klassrummet. 
Efterhand har detta förändrats och idag är det mer sällsynt med denna typ av 
metodbeskrivningar. Gunn Imsen skriver i sin bok Lärarens värld att denna förändring har 
skett både på gott och på ont. Hon menar att det idag är många blivande lärare som 
efterfrågar just dessa konkreta exempel på hur man kan bedriva undervisning.75  
 
Istället för de detaljerade metoderna kom man att sätta upp ”principer för god undervisning” 
som då skulle gälla som allmänna för att kunna fungera i alla ämnen.76 Ett exempel på en 
sådan uppställning är MAKIS-principerna. Dessa var populära framförallt på 1970-talet i 
den svenska grundskolan och fanns med i Lgr69. De fem principerna som presenterades var 
motivation, aktivitet, konkretisering, individualisering och samarbete.77 Av dessa fem 
principer är det framförallt motivationen som går att koppla till användningen av film i 
undervisningen. Jag skrev ovan om Robert A. Rosenstone som i sin egen undervisning 
upptäckte just denna kraft hos filmen. Hans erfarenhet byggde på att han i sina egna kurser 
på universitetet hade svårare och svårare att få eleverna att läsa böcker och introducerade då 
emellanåt filmen istället. I förlängningen av detta införde han filmen som huvudmedia för 
studier av historia i en separat kurs som eleverna kunde välja. Denna kurs blev snabbt 
mycket populär.78 
 
En annan uppsättning undervisningsprinciper är formulerade av James Mursell i boken 
Sucessful teaching (1946). Denna teori är främst präglad av den så kallade 
aktivitetspedagogiken och består av sex olika principer. Jag kommer att uppehålla mig vid 
enbart en av principerna: kontextprincipen. Denna är inspirerad av John Deweys och sätter 
lärobokslärandet i motsats till att eleven lär sig genom egna erfarenheter i verkliga 
situationer. Varje princip i Mursells uppsättning är i sin tur uppdelad i en nivåskala där den 
lägsta anses vara det sämsta alternativet. Vad gäller kontextprincipen går skalan från att 
undervisningen baseras enbart på studier ur läroböcker, till den sjätte nivån där eleverna på 
olika sätt genomför uppgifter ute i ”verkliga livet”.79 På den fjärde nivån kan vi dock notera 
att John Mursell har angivit användandet av visuella hjälpmedel, såsom bilder, kartor, film 
och så vidare.  
 
Precis som med selektionsfrågan finns här frågan kring att välja mellan dokumentär- och 
fiktionsfilm. Valet är en fråga om form och dess roll för undervisningen och därmed en 
fråga om hur läraren lägger fram ett innehåll. Jag har ovan fört en diskussion om hur 
trovärdigheten påverkas av formen och i ljuset av detta kan valet mellan att visa en spel- 
eller en dokumentärfilm vara avgörande. 
 
 
                                                
75 Gunn Imsen (1999), Lärarens värld, s. 275. 
76 Ibid., s. 275. 
77 Ibid., s. 275ff. 
78 Rosenstone, s. 3f. 
79 Imsen, s. 276f. 
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Legitimitetsfrågan – Varför? 
Magnus Hermansson Adler utgår ifrån tre typer av historia, definierade redan på 1800-talet 
av Friedrich Nietzsche i Om historiens nytta och skada. Dessa tre typer benämns 
antikvarisk, monumental och kritisk historia. Hermansson Adler skriver också att den 
svenska skolans historieämne framförallt grundar sig i den monumentala och den kritiska 
historien. Legitimeringen av detta val av historiesyn är enligt Hermansson Adler ”det 
svenska demokratiska samhällets intressen av att både bevara traditionerna och förändra 
dem”.80 
 
Den egentliga frågan är alltså: varför ska vi lära oss detta stoff? När det gäller att använda 
film i undervisningen skulle man istället kunna fråga sig: varför ska jag visa en viss film? 
Att välja ut film att visa är likvärdigt med att välja ut annat läromedel, till exempel vilken 
lärobok som skall användas, vilka nyhetstexter som skall presenteras, vilka stillbilder som 
skall visas. På så sätt är frågan inte på något sätt unik. Några saker är dock viktiga att 
fundera lite extra över när man väljer en film att använda i undervisningssyfte just utifrån 
legitimitetsfrågan: 
 
En fråga är om lärarens visning av en viss film påverkar elevens uppfattning om dess 
trovärdighet? Detta gäller både dokumentärfilm och spelfilm. Att använda en film i ett 
sammanhang som har hög trovärdighet, till exempel skolundervisningen, museiverksamhet 
och så vidare, kan påverka åskådarens uppfattning och öka verkets egen trovärdighet.  
 
Om olika lärare använder samma filmer kan denna form av upprepning också skapa 
legitimitet åt en berättelse. På samma sätt som en film får mycket uppmärksamhet och 
därmed dominans i människors medvetande kan en film som upprepade gånger används 
eller refereras till få dominans, och därmed legitimitet hos eleven.81 Jag har tidigare också 
tagit upp frågan kring berättartraditioner inom filmen. Upprepning av en viss film, eller en 
viss kategori av film, i undervisningssammanhang kan också ge trovärdighet åt en viss 
berättartradition.  
 
  
 
Ramfaktorer 
En ramfaktor är ett förhållande som på antingen positiv eller negativt sätt påverkar 
undervisningen. Ramfaktorteorin har funnits länge, men den blev först formulerad i Sverige 
av Ulf P. Lundgren år 1972. Teorin har senare bearbetats och vidareutvecklats av flera andra 
pedagoger. Gunn Imsen presenterar i sin bok Lärarens värld teorin om ramfaktorer och 
väljer att gruppera de olika ramfaktorerna i fem olika grupper: 
 
De pedagogiska ramarna omfattar skolans uppgift såsom den är formulerad i lagar och 
förordningar medan de administrativa ramarna handlar om hur skolan är strukturerad och 
organiserad. Det kan gälla allt från ledning till klasstorlek till lönevillkor och så vidare. De 
resursrelaterade ramarna innebär de ekonomiska och materiella resurser som finns att 
tillgå på en skola. De sociala förhållanden och det klimat som råder på en skola, till exempel 
mellan lärare, men också mellan ledning och lärare benämns som de 
organisationsrelaterade ramarna. Man skiljer dessa från de förhållanden som rör eleven i 
relation till skolan och benämner istället dem som ramar med anknytning till eleverna 

                                                
80 Ibid., s. 71. 
81 Se avsnitt Att skriva historia, s. 13 
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och deras kulturella bakgrund. Dessa omfattar bland annat elevernas förutsättningar, 
deras allmänna skolmotivation, föräldrasamarbete och så vidare.82 
 
Naturligtvis är filmvisning i skolan inte undantagen från att påverkas av olika ramfaktorer. 
Jag har redan visat på att de pedagogiska ramarna idag är betydligt öppnare för att släppa in 
filmen i skolan. Flera kursplaner nämner filmen som en del av det som eleven bör möta och 
lära sig förstå inom skolans undervisning. Mer om detta skriver jag också i nedanstående 
avsnitt kring det vidgade textbegreppet. Vid en snabb blick på de fem områdena kanske det 
är de resursrelaterade ramarna som ser ut att påverka filmens användning i undervisningen 
mest. Det kan handla om till exempel klassrummets utformning, om det går att sitta och se 
en film där på ett bekvämt sätt att eleverna orkar koncentrera sig genom hela filmen. Det 
kan också handla om att skolan behöver utrustning för att kunna spela upp film i 
klassrummet. Denna utrustning skall också fungera, varför underhåll blir en faktor.  
 
I klassrummet finns det dock faktorer som till exempel hur stor klassen är, vilket då går 
under de administrativa ramarna. Klassens storlek kan ha stor betydelse för kanske främst 
hur läraren kan arbeta med en film. Vissa metoder kan vara svåra att använda i en alltför 
stor klass. Schemat är en annan administrativ ram som ofta påverkar användningen av film. 
En spelfilm är ofta längre än den undervisningstid ett lektionstillfälle omfattar, vilket i sin 
tur betyder att antingen får man ta av annan tid, eller visa filmen över fler än ett tillfälle. 
 
Den viktigaste ramfaktorn är nog trots allt de svårigheter med att få rättigheter att visa film i 
skolan. Att visa delar av en film kan hänvisas till citaträtten, men i övrigt måste man ha 
särskild rättighet för att visa en film, så kallade institutionella rättigheter. I Sverige gäller att 
alla filmer eller TV-program som är producerade genom Utbildningsradion är fria att 
använda i skolan. Det går också att hyra filmer från de olika AV-centraler som finns runt om 
i landet under förutsättning att skolan har ett avtal med en sådan central. Det finns några få 
andra leverantörer där lärare kan köpa en film med rättigheter att visa den i skolan, men i 
övriga fall är filmvisning förbjudet. Det går att köpa rättigheter för enstaka visningar i 
skolan av TV-program direkt från TV-bolagen, men det kostar också jämförelsevis mycket 
pengar. Här påverkar i sin tur den ekonomiska faktorn.83 
 
Läromedel och läroböcker 
En ramfaktor som, i detta sammanhang, kan vara värd att titta lite närmare på är olika 
läromedel. Det allra vanligaste läromedlet är läroboken. Olika studier internationellt har 
visat att mellan 70 och 90% av all undervisning i centrala ämnen kan vara läroboksstyrd.84 
Vänder vi detta förhållande blir slutsatsen att endast mellan 10 och 30% av är styrd av 
någonting annat. I Sverige upphörde den statliga granskningen av läromedel under 1990-
talet. Jag har tidigare också nämnt att vid samma tidpunkt ändras skolans kursplaner till att 
innehålla mindre styrning av stoffet.85 Innebörden av detta borde bli att den enskilda skolan 
och läraren har stora möjligheter att idag påverka vilka läromedel som används, samt på 
vilket sätt. Gunns Imsen skriver att väldigt lite forskning har bedrivits kring läromedel och 
därmed finns det inte heller särskilt många teorier om läromedlens funktion och 
utformning.86  
 
                                                
82 Imsen, s. 308f. 
83 Mare Erdis (2003), Juridik för pedagoger, s. 105ff. 
84 Imsen, s. 303. 
85 Hermansson Adler, s. 49f. 
86 Imsen, s. 303 
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Jag skulle vilja påstå att filmen är ett väl etablerat läromedel i de svenska skolorna, utan att 
ha egentlig forskning som backar upp mitt påstående. Filmen kan användas på flera olika 
sätt och det som kanske finns mest material kring är skapandet av film i undervisningen. Att 
det saknas material och metoder kring att använda film som teoretiskt redskap inom 
historieämnet skulle bland annat kunna bero på den brist på intresse för film i den historiska 
vetenskapen som jag tidigare har visat på.  
 
I Sverige finns bland annat Svenska Filminstitutet som tillhandahåller lärarhandledningar 
kring ett antal filmer. Dessa publiceras både i tidningen Zoom och på Internet.87 Huvudsyftet 
med dessa handledningar är att hjälpa läraren att använda filmen som utgångspunkt för 
diskussioner kring olika teman. Detta är exempel på hur filmen kan användas som 
läromedel i skolan, men jag har endast funnit begränsat med forskningsmaterial i ämnet. 88 
Jag återkommer också ännu en gång till Robert A. Rosenstones användning av film i sina 
universitetskurser. Rosenstone erbjuder trots allt en modell för att använda filmen som 
strukturerande faktor i undervisningen.89 Jag återkommer till denna tanke i 
problematiseringen nedan. 
 

Ett vidgat textbegrepp 
I styrdokumenten för svenskämnet finns idag ett så kallat vidgat textbegrepp omnämnt. I 
dokumenten själva definieras detta som att det ”innefattar förutom skrivna och talade texter 
även bilder”.90 Skolverket har också skrivit en separat text som finns att hämta på 
Skolverkets hemsida som berör just det vidgade textbegreppet. I denna text går man 
närmare in på vad man menar och låter också några lärare presentera förslag på hur man 
som svensklärare kan arbeta med det vidgade textbegreppet. 
 
Trots att filmen har funnits med i kursplaner sedan 60-talet är det först i de kursplaner som 
utkom 1994 som det skrivs ut i klartext att detta skall ingå enligt Skolverket. Detta gäller då 
svenskämnet. I texten konstateras att det är i de reviderade kursplanerna från år 2000 som 
begreppet ett vidgat textbegrepp har lyfts fram även i övriga ämnen. Vad som dock kanske 
är viktigast av det som presenteras i detta dokument från Skolverket är att ”en del lärare 
upplever sig sakna utbildning” samt att elevernas kunskaper om film och andra nyare 
medier ibland kanske överstiger lärarnas. De konstaterar klart att det inom detta område 
krävs fortbildning.91 
 
När man läser kursplanerna för de olika kurserna i svenskämnet, både i grundskolan och 
gymnasieskolan, står det klart att ett vidgat textbegrepp finns beskrivet. Ett exempel ur 
kursen Svenska A i gymnasieskolan visar dock att det fortfarande är mycket marginellt. Det 
finns varken i målformuleringen eller i betygskriterierna någonstans nämnt ett ord om 
varken bild eller film. I kursplanen för Svenska B, vilket är en kurs som i högre grad än A-
kursen skall omfatta fler texter än de skrivna och talade, finns det i målen inte heller nämnt 
något annat än skrift, tal och så kallade litterära texter. Först i betygskriterierna återfinner vi 
uttryckligen andra medier. För betyget Godkänd finns till exempel formuleringen: ”Eleven 
tillägnas sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och 

                                                
87 www.sfi.se. 
88 Hermansson Adler, s. 143ff.   
89 Rosenstone, s. 3f. 
90 Skolverket, kursplan för ämnet svenska i gymnasieskolan. 
91 Skolverket, Ett vidgat textbegrepp, www.skolverket.se/sb/d/561/a/1917. 
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påvisar samband och skillnader”.92 Även här är dessutom de andra mediernas roll kopplad 
till litterära texter, det vill säga baserade på ursprungligen skriftliga texter. 
 
Skolverket lyfter fram att det vidgade textbegreppet skall finnas med i alla kursplaner från 
och med år 2000. I kursplanerna för Historia i grundskolan och gymnasieskolan stämmer 
detta till viss del, men långt ifrån särskilt tydligt. I kursplanen för historia i grundskolan 
möter vi formuleringen ”Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven förvärvar 
förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiska 
förlopp”.93 I kursplanerna för de olika kurserna i gymnasieskolan är det svårare att finna 
uttryck för det vidgade textbegreppet. I ämnesbeskrivningens målformulering skrivs det att 
”[s]kolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven utvecklar en förmåga att 
bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och andra källor”.94 
Förutom denna referens till olika medier som källor för historisk kunskap finns dock väldigt 
lite. I A-kursens och B-kursens kursplaner finns inget klart uttryckt om man inte räknar 
”olika källor” som naturligtvis innefattar en potentiell referens till film. I C-kursens kursplan 
finner vi en referens till medier igen och då i formuleringen ”[e]leven skall kunna förstå 
källkritikens betydelse i dagens informations- och mediesamhälle”.95 
 

Diskussion och problematisering 
Motståndet mot berättelsen som pedagogisk metod var till viss del en rädsla för det 
känslomässiga. Historia skulle byggas på bevis. Denna rädsla kunde ta sig uttryck i 
uttalanden som till exempel detta: ”[B]erättelsernas fördärvliga mytiska karaktär, deras 
fosterländska stämningar och indoktrinerande stil”96. Jag vill tolka denna rädsla som en 
parallell till den kritik som fortfarande finns inom historievetenskapen mot den fiktiva 
filmens sätt att förmedla historia. Jag har tidigare visat på hur filmen har svårt att ta sig in i 
vetenskapliga sammanhang. För läraren i klassrummet betyder denna brist på akademiskt 
intresse att det finns lite material att tillgå, inte bara vad gäller utbudet av filmer, utan också 
utbudet av metoder och aktiviteter att använda i undervisningen. Fakta ställs mot 
upplevelsen och jag hoppas att i  mina intervjuer kunna få en inblick i hur lärare i grund- 
och gymnasieskola idag resonerar kring detta förhållande. 
 
I förlängningen kan man fråga sig om det skulle vara möjligt att på något sätt förena 
berättelsen med det analytiska arbetssättet? Den metod som Hermansson Adler presenterar 
är kanske ett exempel på hur de två skulle kunna mötas. Efter att först erbjuda en berättelse 
och en upplevelse till eleverna får de sedan arbetar vidare genom att analytiskt granska det 
berättade. Robert A. Rosenstone visar också exempel på ett liknande arbetssätt, där filmens 
berättelse fungerar som motivationshöjare i inledningen för att sedan leda in studenterna i 
ett analytiskt arbete för att verifiera eller falsifiera det som har berättats. En annan metod 
som jag nämnde ovan är att låta eleverna arbeta med kontrafaktiska övningar. Även här 
skulle det kunna vara möjligt att låta filmen fungera som en utgångspunkt. genom att ge en 
upplevelse och en alternativ berättelse kanske den kan inspirera eleverna till att skapa 
alternativa berättelser. Filmen konkretiserar bilden av hur det skulle kunna ha sett ut och 
utifrån den bilden kan eleverna visualisera de egna alternativa förloppen.  
 
                                                
92 Skolverket, kursplan för kursen Svenska B. 
93 Skolverket, kursplan för ämnet historia i grundskolan. 
94 Ibid. 
95 Skolverket, kursplan för kursen Historia C.  
96 Hermansson Adler, s. 106. 
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Av de olika didaktiska frågeställningarna är det legitimitetsfrågan som kanske är den 
svåraste för läraren att förhålla sig till. Jag tog ovan upp  det faktum att själva skolan som 
institution kan fungera som en faktor som legitimerar innehållet i sådant som visas i 
undervisningssyfte.  Även läraren kan ha denna effekt i sin roll som auktoritet för eleverna. 
Det skulle betyda att genom lärarens val av film får den en högre trovärdighet än om 
eleverna skulle se den utanför skolan. Samtidigt har läraren möjligheten att uppväga detta 
genom bearbetningen av filmen, men det är viktigt att vara medveten om sin roll som lärare 
i denna process. Man kan också dra en parallell till det utbud som AV-centralerna 
tillhandahåller, vilket i sin tur begränsar läraren och påverkar vilka filmer som visas i 
skolan. På samma sätt kan de lärarhandledningar som tillhandahålls av Svenska 
Filminstitutet påverka urvalet och lägga ännu ett led till legitimitetskedjan, där Svenska 
Filminstitutet fungerar som en auktoritet som ger deras utbud en legitimitet i lärarens ögon. 
 
Att ett visst utbud finns mer tillgängligt för läraren än andra filmer gör, skapar också en 
situation där vissa filmer upprepas i skolundervisningen på olika sätt. Elever kan komma i 
kontakt med samma film i flera olika sammanhang, men en generation kan också komma att 
påverkas av samma filmer, vilket i båda fallen kan skapa en ökad trovärdighet och 
legitimitet för de berörda fallen. 
 
Vad gäller ramfaktorer är det tydligt att det finns flera som spelar roll för användandet av 
film i undervisningen. Tidsaspekten är en sådan faktor. Spelfilmer är ofta längre än ett 
lektionstillfälle, vilket gör att läraren måste göra ett val att antingen bara visa delar av 
filmen, alternativt visa filmen över fler än ett tillfälle. Att dela filmen på två eller flera 
lektioner får olika betydelse också beroende på hur lång tid som förflyter mellan 
lektionstillfällena. Dels påverkar det upplevelsen av helheten hos eleven, men det finns 
också stor risk att eleven minns och fokuserar mer på det som visades av filmen vid det 
senaste tillfället. En dokumentärfilm kanske inte är lika lång som den genomsnittliga 
spelfilmen, men fortfarande finns samma risk även här. Tidsaspekten spelar också in när det 
gäller tid som eventuellt blir mellan visningstillfället och den lektion man sedan arbetar 
kring filmen.  
 
En annan faktor som för skolan får stor betydelse är tillgången till film att visa. Rättigheter, 
rutiner och kostnader kan påverka både antalet filmer som visas, men också utbudet. I 
förlängningen kanske AV-centralen har större påverkan på vilka filmer som visas i skolan 
än den pedagogiska personalen. Den legitimerande faktorn i detta förhållande skrev jag om 
ovan. 
 
Vad gäller det vidgade textbegreppet är det fortfarande främst kopplat till svenskämnet i 
både grund- och gymnasieskola. I dag ligger även avsnittet filmkunskap kopplat till 
svenskämnet och det är också svensklärarna som i huvudsak har ansvar för undervisningen i 
kursen Filmkunskap i gymnasieskolan. Kanske är det nödvändigt att även andra 
lärargrupper får liknande kunskaper och utbildning i framtiden om det vidgade 
textbegreppet skall ha en chans att på riktigt kunna etablera sig i de övriga ämnena i skolan.  
 
På vilket sätt det vidgade textbegreppet kan komma att påverka de övriga ämnena, förutom 
svenskämnet, är svårt att veta idag. Med rådande ramfaktorer som tidsbrist och 
rättighetsproblem tror jag att det kan bli svårt för en lärare som vill ta in mer film i 
undervisningen att kunna påverka ramarna. Utan att skolan får andra, och friare, möjligheter 
att visa film och TV-produktioner i undervisningen riskerar det vidgade textbegreppet att bli 
ett begrepp på pappret enbart. 
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Pedagogiska teorier och kunskapssyn 
Detta avsnitt syftar till att ge en bild av några av de pedagogiska teorier som jag anser har 
relevans i diskussionen kring film i undervisningen. Jag utgår främst från John Dewey och 
Paulo Freire, vilka båda är anhängare av den så kallade filosofiska pragmatismen.97 Jag 
följer sedan några av deras tankegångar mot några riktningar som är aktuella i dagens 
pedagogiska debatter, bland annat problembaserat lärande och det sociokulturella 
perspektivet.  
 

John Dewey och problemmetoden 
John Dewey var professor i pedagogik och hans idéer är kanske mest kända genom 
samarbetet med pedagogen William Kilpatrick. Deweys pedagogik handlar i mycket om 
motsatsen mellan teori och praktik. Huvudtesten är att kunskap uppstår när vi prövar oss 
fram i arbete och handling. Det begrepp som kanske mest förknippas med Dewey är 
”learning by doing”.98 De pedagogiska konsekvenserna för skolan är att aktiviteter inte skall 
finnas till enbart för aktiviteten själv utan kravet är att de ska leda till ”vetenskaplig insikt” 
och att eleverna dessutom genom arbetet lär sig även om den historiska utvecklingen.99 
 
Dewey såg själv sin pedagogik som en metod som bygger på problemhantering. Tanken är 
att eleverna skall stöta på ett problem eller en svårighet och utifrån den själva få lust att lösa 
det. Genom faktainsamling skall de sedan skapa olika hypoteser kring hur problemet skulle 
kunna lösas och i förlängningen skapa teorier och pröva några av de hypoteser som verkar 
mest trovärdiga leder till en bra lösning.100 Denna problemmetod har mycket gemensamt 
med det problembaserade lärandet som diskuteras mycket i dagens pedagogik. Hur film 
skulle kunna komma in i John Deweys pedagogik presenterades ovan i relation till Mursells 
undervisningsprinciper, där James Mursell placerar in film och andra medier på en skala i 
förhållande till vad som är bra respektive dålig undervisningspraktik utifrån just John 
Deweys tankar.101 
 

Problembaserat lärande 
Problembaserat lärande (PBL) är inte bara en pedagogisk teori utan kan snarare beskrivas 
som ett utbildningskoncept. PBL har sedan mitten på 1980-talet använts som arbetsform i 
läkar- och vårdutbildningar på några få lärosäten i Sverige, bland annat i Linköping och i 
Malmö. Detta sätt att arbeta kommer ursprungligen från Canada och Nederländerna. PBL 
används idag till viss del även i grund- och gymnasieskolor102 
 
Grunden för arbetsformen är att eleverna arbetar med ett så kallat fall som utgör 
utgångspunkten för vidare studier. Ofta arbetar eleverna med detta fall i något som kallas för 
basgrupper, men detta är inte nödvändigt. Grundtanken inom PBL är att kunskapen 
konstrueras av eleven själv och lärandet blir därmed självstyrt.103 Eftersom ett problem står i 

                                                
97 Henry Egidius (2002), Pedagogik för 2000-talet, s. 115. 
98 Ibid., s. 61ff. 
99 Ibid., s. 65. 
100 Ibid., s. 67. 
101 Se avsnitt Didaktiska frågeställningar relaterade till film, s. 27. 
102 Ibid., s. 197f. 
103 Tommie Lundqvist (1999), På verklighetens grund, s. 11f. 
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fokus för elevernas studier blir ämnesinnehållet sekundärt. Inhämtandet av kunskap sker 
också efter det att problemet har presenterats och blir därför beroende av vilket problem 
som skall lösas.104  
 
Eftersom eleverna arbetar i mindre grupper, så kallade basgrupper, blir lärarens uppgift 
främst att vara grupphandledare. Eleverna träffar läraren regelbundet för handledning i deras 
arbete, men det är primärt eleverna som själva styr sitt arbete. Handledarens roll är främst 
att läsa eleverna att själva söka informationen de behöver för att lösa uppgiften.105 
 

Paulo Freire och dialogen 
Liksom John Dewey var Paulo Freire professor i pedagogik och pragmatiker. Han var 
främst verksam i Brasilien. Hans pedagogiska idéer handlade inte så mycket om 
undervisningsmetoder, utan mer om människans personliga utveckling och livsfrågor. 
Tillämpad filosofi är ett begrepp som passar bra in på Freires arbete. Det faktum att han var 
verksam i Brasilien under den period då det politiska läget handlade om frigörelse från 
förtryck, har påverkat Freires tankar i hög grad. Kunskap handlar inte bara om att tolka och 
förstå världen, utan också om att förändra den. Utbildningen var också en viktig faktor i 
människornas frigörelse. Freires första bok hette också utbildning som frihetens praktik.106 
 
Huvudtanken i Freires pedagogik utgick ifrån dialogen: ”Genom samtal med andra frigörs 
vi från bundenheten till våra egna intryck av omvärlden.”.107 Han tar också upp fenomen 
som medier, läroböcker, katederundervisning som medel för att utöva makt och förtryck och 
som människan bör ”befrias” från.108 Freire var också grundare till Rörelsen för folklig 
kultur. Detta var en folkbildningsrörelse liknande den svenska. Kulturcirklar startades och 
tanken var att de inte leddes av en lärare utan av en så kallad samordnare. Huvudsyftet var  
att deltagarna skulle träna sig i läsning, men samtidigt genom detta arbete bli medvetna om 
sin egen och andras situation. Arbetet skedde genom dialoger och diskussioner. I dessa 
kulturcirklar visades också bilder på ”existentiella situationer”. Bilderna porträtterade 
vardagliga situationer i Brasilien och varje bild ansågs vara en ”kodifiering” av en 
livssituation. Deltagarna ägnade sig sedan åt att ”avkodifiera” dessa bilder genom dialog. 
Teoretiskt bygger denna metod på åsikten att bildning främst ligger i att förstå och sätta in 
sig själv i ett sammanhang, ett medvetandegörande av sig själv i ett större sammanhang.109  
 

Kurt Lewin och upplevelsen 
Kurt Lewin var tysk professor i psykologi och filosofi. Lewin är kanske mest känd för sina 
studier i gruppsykologi. Den pedagogiska modell som Lewin arbete resulterade i är en så 
kallad upplevelsebaserad modell. Huvudtanken är att lärande grundat i konkreta upplevelser 
är basen för allt lärande. Lewin menar också att denna typ av lärande är effektivare än till 
exempel inläsning av texter och föreläsningspedagogik. Modellen utgår således från en 
konkret upplevelse som sedan följs upp av observationer, vilka i sin tur är till för att samla 
mer information om det upplevda. Under denna process sker en reflektion över det man ser, 

                                                
104 Ibid., s. 198. 
105 Ibid., s. 199.  
106 Ibid., s. 109ff. 
107 Ibid., s. 116. 
108 Ibid., s. 116. 
109 Ibid., s. 111f. 
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hör och känner. Utifrån observationerna och reflektionerna skapar man sedan 
generaliseringar och bildar begrepp. Därefter testas de nya begreppen genom praktisk 
handling.110 Den pedagogiska konsekvensen är enligt Lewin inte att dela upp undervisningen 
i korta tidsperioder avsatta för varje moment i denna modell utan att eleverna skall lära sig 
att vara ”här och nu” och att kunna hantera dessa olika situationer både intellektuellt och 
praktiskt.111 
 
Tanken att man lär sig om sig själv genom att agera tillsammans med andra var också stark 
hos Lewin. Han var stark förespråkare för den form av terapi och sensitivitetsträning som 
utgjordes av gruppträning.112 Tanken på att de sociala situationerna lär oss både om oss 
själva och om andra har han gemensamt med de som förespråkar det sociokulturella 
perspektivet på lärande. 
 

Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär i korthet att man ser till samspelet 
mellan kollektivet och individen. Individen är den som lär, men lärandet påverkas av 
omgivningen runt omkring och därmed också den kultur den lever i. Man menar att 
samspelet mellan individer därmed också styrs av de kulturella omständigheter vi lever i.113 
Roger Säljö tar i sin bok Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv några tydliga 
exempel. Han menar att i ett samhälle där skriftspråk inte existerar fokuseras istället 
lärandet på att memorera kunskap, att lära sig saker utantill. I en kultur som vår, där skrift är 
det dominerande sättet att förmedla kunskap, blir det istället fokus på att lära sig att hitta 
relevant information i de texter som finns tillgängliga. Grundkunskapen blir dessutom att 
lära sig att läsa och skriva, ett behov som då inte finns i det första exemplet.114 Säljö 
fortsätter också med att definiera behovet av att lära sig läsa inom vår kultur som ”en fråga 
om att lära sig ’ta mening’ från texten (..)”.115 Detta sätt att se på läsandet och texten och 
dess roll i vår kultur kommer jag att diskutera vidare under rubriken problematisering 
nedan. 

 
I det sociokulturella synsättet sätter man också interaktionen mellan människor i centrum. 
Lärande sker i all kontakt mellan människor och är inte bara något som sker under vissa 
definierade förhållanden, som till exempel i klassrummet. Däremot sker det ju naturligtvis i 
klassrummet också. Tänkandet anses också kunna vara en kollektiv process, till skillnad 
från att vara bara en individuell process. Denna process sker i samtal, och för att sätta det i 
relation till det problembaserade lärandet, till exempel i samtal som sker i processen att 
försöka lösa ett problem.116 
 
Tankarna kring det sociokulturella lärandet härstammar framförallt från pedagogen och 
psykologen Lev Vygotskij. Han bedrev framförallt mycket forskning kring det mänskliga 
psyket och hur samspelet mellan individ och samhälle fungerar. Förutom detta var han 
också anhängare till tanken på att barnets intellektuella utveckling fungerade efter de 
utvecklingszoner, en teori utvecklad av Jean Piaget. Vygotskij menade att läraren hade en 
                                                
110 Ibid., 117ff.  
111 Ibid., s. 120. 
112 Ibid., s. 121. 
113 Roger Säljö (2000), Lärande i praktiken, s. 18. 
114 Ibid., s. 14. 
115 Ibid., s. 15. 
116 Ibid., s. 108.  
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viktig roll som handledare och det viktigaste var att genom att studera elevernas 
utgångspunkt hjälpa dem att i socialt samspel nå nästa utvecklingszon.117 
 

Diskussion och problematisering 
Jag har ovan tagit upp några av de pedagogiska teorier som kan vara intressanta att diskutera 
i relation till film som pedagogiskt redskap på ett generellt plan, alltså inte bara i förhållande 
till historieämnet.  
 
Om vi tittar närmare på det sociokulturella perspektivet på lärande skulle jag vilja pröva att 
sätta Roger Säljös citat ovan om att ”lära sig ’ta mening’ från texten” i ett samanhang där vi 
också använder Skolverkets vidgade textbegrepp. Jag tolkar Säljös resonemang som att 
människan, för att kunna ta till sig information eller kunskap, inte bara mekaniskt måste 
kunna läsa en text. Förutom denna kunskap måste man också kunna förstå språket på ett 
sådant sätt att man förstår dess mening. Om begreppet text inte bara avser skriftspråket utan 
även omfattar bilder, film, ljud  etcetera, var hamnar vi då? Jag kommer här att koncentrera 
mig på film, men resonemanget kan även appliceras på övriga uttrycksformer. 
 
För mig betyder detta att vi måste lära oss språket för att kunna ta till oss mening. Film har i 
högsta grad ett eget språk. Jag har ovan gett en kort genomgång av filmens berättarteknik 
och detta är bland annat en stor del av filmens språk. På samma sätt som en text är 
sammansatt av tecken med hjälp av ett kodsystem är filmen uppbyggd. Vi skulle inte förstå 
vad som händer på filmen om den inte följde ett kodsystem som vi har lärt oss att avkoda, 
att läsa. Men filmens språk, på samma sätt som skriftens, är inte bara summan av ett antal 
tecken som förs samman, utan precis som Säljö skriver så finns det ”mening” att hämta ur 
den på ett annat plan. Och för att kunna hämta denna mening måste vi lära oss språket. Och 
det är här som filmens roll i undervisningen kommer in. Kanske bör skolan, precis som den 
lär ut till eleverna att lära sig hämta mening ur en skriven text, att analysera dess stilistiska 
värden och förstå dess innebörd, lära elever att läsa en film, att hämta mening på ett djupare 
plan. Kulturen har förändrats till att kommunicera och samla kunskap med hjälp av annat än 
skriva texter. Om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att kulturen påverkar vad 
som är viktigt att lära sig och genom vilka processer detta sker, kanske vi i skolan bör lära 
eleverna att läsa de nya texterna också? 
 
Denna avkodning av olika medier kan också kopplas till Paulo Freires arbetsmetod i den så 
kallade kulturcirklarna som han var med och grundade. Genom att studera bilder ur 
vardagen fick studenterna både lära sig lästräning, men också att diskutera, föra en dialog, 
kring bilden och på så sätt lära sig mer om sig själva och om de sammanhang de som 
människor är en del av. Jag ser mycket tydliga paralleller till det arbetssätt som till exempel 
Svenska Filminstitutets filmhandledningar bygger på, nämligen att det efter visningen sker 
en diskussion kring filmen utifrån olika teman, ofta grundade i livsfrågor eller etiska 
frågeställningar, för att eleven på så sätt skall lära sig att reflektera både kring frågorna, men 
också kring sin egen ståndpunkt och roll i samhället. På liknande sätt som Freires 
cirkeldeltagare får eleven genom samtal med andra skapa sig en bild av ett historiskt 
skeende och dess påverkan på samhället idag. 
 
Jag har ovan, i problematiseringen kring film i historieundervisningen, tagit upp frågan 
kring den legitimitet som kan skapas genom visning av film i skolan, och genom utbudet 
som finns på AV-centraler. På samma sätt kan frågan ställas om vem som är tolkaren av 
                                                
117 Egidius, s. 78ff 
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filmen och hur detta hanteras i skolan. Jag har tidigare påtalat att historia ofta handlar om 
tolkning, och precis som med alla medier, oavsett om det handlar om film, skriven text, 
muntlig framställning eller liknande, innefattar kommunikationen alltid en del tolkning, det 
vill säga mottagarens tolkning. Att lärarens roll till viss del är rollen som tolkare är kanske 
naturligt. Läraren tolkar filmen innan den visas för eleverna och kan på så sätt vägleda 
eleverna. Kan en tolkning på detta sätt också bli legitimerad genom att det är en lärare i en 
undervisningssituation som för fram den? Med den tanken i bakhuvudet kan det vara 
intressant att fråga sig hur läraren i sin ur får ta del av den enskilda elevens tolkning och 
upplevelse. Detta ställer naturligtvis enorma krav på hur återkopplingen sker, med det är 
inte desto mindre viktigt. Elevens förförståelse skiljer sig troligtvis ganska markant från 
många lärares, framförallt vad gäller kunskaperna i ämnet. Samtidigt är många elever idag 
vana vid att se film på ett sätt som lärare inte nödvändigtvis är. Filmens retorik och språk är 
en del av vardagen för många elever, samtidigt som de kanske inte är tränade att studera och 
formulera dessa på ett analytiskt och konkret sätt. Har läraren ändå ett tolkningsföreträde 
just på grund av dennes roll som lärare? 
 
Jag har tidigare nämnt den filmhandledningar som finns att tillgå från Svenska 
Filminstitutet. Det finns även andra källor som tillhandahåller liknande resurser för lärare. I 
ljuset av frågan kring vem som tolkar en film får vi i själva verket ännu en instans, redan 
innan läraren, som erbjuder en tolkning av filmen. Viktigt som lärare och elever blir kanske 
då att även förhålla sig kritiskt till denna instans och att föra en diskussion även kring detta 
förhållande, då en tolkning alltid är relativ i förhållande till tolkaren. Har denna typ av 
resurser också ett tolkningsföreträde framför läraren?  
 
Problembaserat lärande är inte bara en metod för lärande av innehåll, utan också ett metod 
där eleverna skall lära sig att själva söka kunskap, det vill säga processen för att skapa 
kunskap. Detta är en av principerna som nämns mycket i skoldebatten idag. Skolan skall 
inte bara förmedla kunskaper utan också ge eleverna medlen för att i framtiden kunna söka 
och producera ny kunskap. Detta brukar benämnas att lära sig lära. Just denna aspekt av 
lärandet går bra ihop med att använda film i undervisningen. Eleverna lär sig inte bara ett 
historiskt innehåll som filmen förmedlar, utan ges samtidigt redskap för att i framtiden 
kunna tolka och värdera andra filmer på liknande sett och därmed inhämta ny kunskap och 
ny förståelse för olika fenomen i samhället.  
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Lärare om film i undervisningen 
Detta avsnitt är en sammanställning av de intervjuer jag har genomfört med lärare i både 
grund- och gymnasieskola. Syftet är att ge några exempel på hur arbetet med film i 
undervisningen kan se ut i den svenska skolan idag. Intervjuerna utgår ifrån frågeställningar 
dels kring lärarens egna reflektioner och dels kring deras erfarenheter från lärarutbildningen. 
Jag benämner i denna sammanfattning alla deltagare som ”han” då intervjupersonerna är 
anonyma samt att det är ovidkommande i denna studie huruvida den intervjuade är man 
eller kvinna. 
 

Metod 
Jag valde att genomföra denna studie med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna 
är historielärare verksamma i grundskolans senare år samt i gymnasieskolan och ingen 
hänsyn har tagits till deras inställning till film som pedagogiskt redskap i urvalet.  
 
Intervjuerna är formade som semistrukturerade intervjuer med anledning av att jag önskar 
föra in ett antal ämnesområden som jag vill ha svar på samtidigt som det är önskvärt att 
intervjupersonen får utrymme att föra samtalet i olika riktningar utifrån dennes egna intresse 
och reflektioner. Jag har inte utfört någon pilotstudie i arbetet med att utforma mina frågor, 
främst på grund av tidsbrist. Intervjuguiden finns presenterad i bilaga 1. Studien bygger på 
sju intervjuer, varav tre är lärare i grundskolan och fyra är lärare i gymnasieskolan. Två av 
de fyra gymnasielärarna undervisar i kursen Historia A och de övriga två undervisar i 
kurserna Historia A-C. Intervjupersonerna finns redovisade i bilaga 2. 
 
Personerna har själva valt att svara på den förfrågan jag skickade ut via e-post där jag sökte 
lärare för intervju. Förfrågan gick ut till ett 20-tal lärare i flera kommuner, samt till 3 
rektorer för vidarebefordran till lärare. Intervjupersonerna är anonyma i denna 
framställning. Detta är ett medvetet val från min sida för att lärarna skulle känna att de 
kunde berätta precis som det är i verksamheten. Ett problem som bland annat ofta uppstår i 
samband med filmvisning är rättigheter att visa film i skolan, och jag ville inte att detta 
skulle hämma lärarna i deras svar.  
 

Metodkritik 
Urvalet av intervjupersoner är något snedfördelat i och med att det är tre lärare från 
grundskolan samt fyra från gymnasieskolan. Anledningen till detta är att det från början var 
svårt att få tillgång till lärare från grundskolan och jag övervägde att enbart utgå ifrån 
gymnasieskolan av den anledningen. När jag sedan fick tag i grundskollärare hade jag redan 
intervjuat fyra gymnasielärare och valde då att behålla den fjärde, även om jag bara hade tre 
grundskollärare att intervjua. 
 
Urvalet skulle kunna ha påverkats på så sätt att läraren som själv är intresserad av just film 
som pedagogiskt redskap är mer benägen att svara på en sådan förfrågan som jag skickade 
ut. Beroende på tillvägagångssättet för att finna intervjupersoner har jag heller ej styrt mot 
ett jämbördigt förhållande mellan manliga och kvinnliga deltagare. Då jag inte lägger någon 
genusaspekt på arbetet har jag valt att benämna alla deltagare i studien som ”han” i texten 
nedan. 
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Filmvisning i klassrummet 
De intervjuade lärarna fick i början av intervjun fritt formulera sina tankar kring filmvisning 
i klassrummet utan någon styrning. Vad gäller innehållet var resultatet ganska likartat bland 
alla de intervjuade. Eftersom mitt syfte var att få svar på frågorna varför, hur och vad, valde 
jag också att lägga in dessa som förtydligande frågor efter den första fria frågan i de fall då 
läraren inte kommit in på dessa områden. Jag har valt att strukturera denna första del utifrån 
just dessa tre didaktiska frågor. 
 

Varför används film i historieämnet? 
Nästan alla intervjupersoner nämner vikten av variation i undervisningen som en stor del i 
varför de själva använder just film i undervisningen. Teorin grundar sig i tanken att olika 
människor lär sig på olika sätt – vissa genom att lyssna, andra genom att läsa och åter andra 
genom att se.  
 
Andra ord som ofta dyker upp i intervjuerna är ”åskådliggöra”, ”visualisera”, ”känsla”. 
Dessa ord visar på att film i hög grad används, inte för dess faktainnehåll, utan för att på 
olika sätt skapa en upplevelse för eleven. Helt klart är det dock inte i vilken utsträckning 
detta gäller för både spel- och dokumentärfilm, eller om spelfilmen är överrepresenterad i 
detta användningsområde. Faktabakgrunden är dock inte oväsentlig, utan flera av lärarna i 
studien visar sig ha svårt att välja att visa en film som är uppenbart förvanskad. Ett visst 
krav på faktainnehållet föreligger alltså ändå. 
 
Flera av lärarna nämner också, fast mest i förbifarten, att filmmediet påverkar elevens 
förmåga att minnas det som har tagits upp. Oklart är dock hur detta har testats av respektive 
lärare. Däremot är det klart att ingen av de intervjuade har kommit i kontakt med några 
former av teorier kring film och lärande gällande på vilket sätt elevernas lärande påverkas 
av användningen av film i undervisningen. En lärare påpekar också att många av de teorier 
kring film och påverkan som finns handlar om negativ påverkan, till exempel videovåld.  
 
Ett annat användningsområde för film i historieundervisningen är att studera filmen ur ett 
källkritiskt perspektiv. Detta används främst i de ”högre” kursen, det vill säga B- och C-
kurser i gymnasieskolan. Där kommer också spelfilmen in på ett tydligare sätt. Spelfilmens 
mer fria förhållande till fakta och faktabakgrunden öppnar för möjligheten att studera just 
källor.  
 
Att lärarna använder film mycket för att skapa variation i undervisningen är tydligt utifrån 
min studie. Alla fyra lärare på gymnasieskolan nämner detta som en av anledningarna till att 
de visar film. De baserar detta främst på tanken att olika människor lär sig på olika sätt. 
Vissa elever lär sig då genom att läsa, andra genom att höra och åter andra genom att se. 
Film ger då dessutom fler än en möjlighet till lärande genom att den ofta kombinerar flera 
av dessa intryckssätt. Att denna teori är utbredd bland lärare är alltså tydligt. Teorin i sig har 
sin utgångspunkt i psykologen Howard Gardners bok De sju intelligenserna.118 I detta arbete 
presenterar Gardner just teorin om att det finns sju olika intelligenser som alla människor 
har mer eller mindre av. Han menar att pedagogiken bör utgå ifrån dessa i de metoder som 
används i undervisningen. Genom att variera och främja alla olika lärstilar skulle då alla 
elever få stimulans genom just den intelligens som är starkast hos dem och därmed ha större 
chans att lära sig stoffet.  

                                                
118 Howard Gardner (1983), De sju intelligenserna.  
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En av lärarna tog dessutom upp skillnader gentemot filmens roll i skolan historiskt sett och 
konstaterade att film förr snarare fungerade som en ersättare för läsandet för de elever som 
var svaga läsare. 
 

Hur används film i historieämnet? 
En av fyra gymnasielärare använder inte lika mycket film i undervisningen som han skulle 
vilja. Anledningen till detta är enligt läraren att hela filmer tar för mycket tid i anspråk och 
att använda delar av en film blir för dyrt i relation till den lilla del som sedan används.  Att 
det tar för mycket tid i anspråk att visa en hel film, framförallt spelfilm, är alla sju lärarna i 
studien överens om. Istället visas då kortare avsnitt för att åskådliggöra något i samband 
med att eleverna antingen lyssnar på läraren, eller läser i litteraturen.  
 
Förberedelse 
Vid visning av en hel film, både dokumentär- och spelfilm, är det vanligast bland alla 
lärarna jag intervjuat att ge uppgifter eller saker att tänka på innan filmen sätts igång. Det 
kan handla om instruktioner om vad eleverna skall titta efter i filmen eller frågeställningar 
som skall besvaras efter visningen. I några enstaka fall förbereds eleverna genom att de först 
inhämtar annan information om händelsen eller om tidsperioden som sedan porträtteras i 
filmen.  
 
Vid visning av kortare avsnitt anges inte något förarbete, mer än att avsnittet oftast 
förekommer i samband med en föreläsning eller liknande av läraren och därmed får eleverna 
automatiskt viss förkunskap innan avsnittet visas.  
 
En av grundskolelärarna kommenterar sin erfarenhet av att om man inte ger eleverna frågor 
eller uppgifter innan visningen så anses filmen som mindre viktig av eleverna.  
 

Under filmen 
Endast en av lärarna nämner att de använder tekniken att eleverna skall föra anteckningar 
under själva filmens gång i de fall då en hel film visas. Syftet med detta är då både att få 
eleverna att ha med sig diskussionsmaterial efter filmen och att få dem att träna 
anteckningsteknik. Som motivering för detta arbetssätt anges att det kan vara svårt för 
eleverna att minnas detaljer kring det de har sett samt de egna tankar som kanske 
uppkommer under visningen. Genom att anteckna får man då tillgång till detta och 
diskussionen kan gå djupare. I övriga lärares metoder förutsattes att eleverna klarar av att se 
filmen och samtidigt fokusera på de uppgifter eller frågeställningar de fått innan visningen. 
 

Efterarbete 
Efterarbetet är kanske det som lärarna lägger störst vikt vid. Den dominerande metoden är 
helt klart diskussionen, men den kan se ut på lite olika sätt. Främst verkar lärarna använda 
diskussion i helklass, medan någon nämner att de ibland för samtalen i mindre grupper.  
 
Samtidigt som lärarna lägger stor vikt vid bearbetningen av filmen är det den del av 
processen de uttrycker sig minst kring. Att föra diskussioner kanske är en så stor del av 
vardagen i många klassrum att läraren själv inte längre reflekterar över hur det går till. Få av 
lärarna låter dock filmen stå för sig själv, det vill säga utan efterarbete. Endast en av de 
intervjuade nämner att i enstaka fall kan en dokumentärfilm få enbart fungera som ett sätt att 
förmedla fakta. 
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Vilka filmer används i historieämnet? 
Detta var inte en direkt fråga i intervjuerna, men eftersom det kom fram ganska många 
olika, och ibland likartade, tankar kring vad som fungerar att visa i skolan har jag valt att ta 
med detta i ett kort avsnitt.  
 
Några av de  filmer och TV-program som de intervjuade lärarna nämner, dyker upp hos 
flera. Exempel är filmerna Schindler’s List och Gladiator, vilka nämns både av grundskole- 
och gymnasielärare. Herman Lindqvists TV-serier är dock något som nämns av flera, trots 
att detta i egentlig bemärkelse varken går under begreppet fiktions- eller dokumentärfilm. 
Flera av lärarna har även själva svårt att hitta ett begrepp för denna typ av produktion. Men 
framförallt har lärarna erfarenheter av att Lindqvists serie uppskattas av eleverna och att den 
berättande stilen fångar deras intresse. På gymnasienivå används också Lindqvists program i 
källkritiskt syfte, då han blandar fakta med dramatiserade episoder.  
 
Schindler´s List nämns av två av tre grundskolelärare som en film som fungerar att visa för 
eleverna. Att notera är att en av gymnasielärarna tar upp denna film som ett exempel på en 
film som han inte vill visa, just för att den formmässigt använder sig av dokumentära drag 
för att skapa trovärdighet. Gladiator nämns som sagt också, men det mest 
uppseendeväckande är att den uppges användas redan i årskurs sju, trots att den har en 
åldersgräns på 15 år. Lite äldre filmer som nämns är På västfronten intet nytt, Spartacus och 
Den röda nejlikan. Spartacus nämns bland annat både som en film som fungerar bra att visa 
och som en film som är för gammal för att engagera eleverna.   
 
Jag konstaterade ovan att även om filmen primärt skall fungera som en upplevelse för att 
skapa inlevelse och motivation hos eleven saknas därmed inte kravet från lärarna på filmens 
faktabakgrund. Flera av lärarna nämner att de har svårt att visa en film som uppenbart är 
felaktig i faktainnehållet eller förvanskad på annat sätt.  
 
Filmurvalet baseras också till stor del på vad den enskilde läraren vill ha ut av 
undervisningen. Filmen måste fungera utifrån vad läraren har för syfte med att visa den. 
Filmen väljs alltså oftast ut med tanke på ett specifik syfte på innehåll eller ”poäng” som 
läraren vill föra fram.  
 

Praktiska konsekvenser i undervisningen i skolan 
Förutom de didaktiska reflektionerna kring filmanvändningen kom det i intervjuerna fram 
flera praktiska aspekter som på olika sätt påverkar lärarens val och tillvägagångssätt i 
klassrummet. Resursrelaterade ramar står för de flesta påverkansfaktorerna.  
 
En ramfaktor som påverkar mycket är skolans upplägg av schemat samt det utrymme som 
ämnet ges i läroplanen. Tidsaspekten blir därmed en faktor som läraren inte kan undvika, 
vare sig det gäller tiden för den enskilda lektionen eller tiden som ges den enskilda kursen. 
Att visa en spelfilm kan därför få resultatet att den tar två eller tre lektionstillfällen i 
anspråk, följaktligen då också med ett uppehåll mellan som kan sträcka sig över dagar. Dels 
ger det inte kontinuitet i undervisningen och dessutom har lärarna ofta ett begränsat antal 
lektionstillfällen att använda för varje område i historien som skall gås igenom under en 
kurs. Flera av de intervjuade lärarna anger att de ofta avstår från att visa längre filmer av 
just dessa anledningar.  
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Rättigheterna att visa film i skolan är en annan ramfaktor som i hög grad påverkar lärarnas 
val. Flera av de intervjuade lärarna uppger att det kan vara svårt, tidskrävande och dyrt att få 
tillgång till filmer. Tydligt är dessutom att kunskapen om skolans rättigheter att visa film i 
klassrummet varierar mycket. Några av de intervjuade lärarna nämner inte denna fråga alls, 
medan andra reflekterar över den mycket och upplever att frågorna kring rättigheter hindrar 
dem i undervisningen.  
 
Att hitta bra filmer som passar för de olika tillfällena upplevs också som svårt och mycket 
tidskrävande av flera av de intervjuade. AV-centralernas utbud anses ofta snävt och endast 
en av de tillfrågade uppger att han för diskussioner med AV-centralen för att få mer 
information och tips. Utbudet på historiska filmer generellt upplevs också av några som 
skevt. Framförallt ligger tonvikten på andra världskriget, om vilket det har gjorts ganska 
mycket film, både dokumentär- och spelfilm.  
 

Skillnader mellan spelfilm och dokumentärfilm i undervisningen 
Endast en av de intervjuade lärarna anser att det inte gör någon skillnad alls om han visar 
spel- eller dokumentärfilm. Övriga sex lärare upplever att det finns skillnader, både i hur 
filmen emottas av eleverna och i hur man arbetar kring filmen i klassrummet. 
 
Den främsta skillnaden som påtalas av flera av lärarna handlar om filmens förmåga till 
engagemang och till att väcka intresse hos eleven. Spelfilmen upplevs av flera som mer 
känslomässigt engagerande och därmed fastnar den i minnet hos eleven på ett bättre sätt. 
Spelfilmen handlar också mer om upplevelsen och kan lättare väcka intresse. Några av 
lärarna upplever också att det är lättare att få eleverna kritiskt inställda till en spelfilm, 
medan en dokumentärfilm tas för sanning. På så sätt kan en dokumentärfilm innebära en 
viss risk om läraren inte genomför någon form av källkritisk övning i samband med 
visningen.  
 
Risken att spelfilmen blir mer av underhållning än undervisning för eleverna nämns också 
av två av lärarna. En teori som framkommer är att filmen kanske ligger för nära fritiden för 
eleverna och att det därför är svårt för vissa att titta aktivt genom en hel film. Svårigheter att 
få eleverna att ta filmen på allvar speglas också genom ett svar där läraren uppgav att han 
alltid gav uppgiften till eleverna att anteckna under visning av dokumentärfilmer, då han 
annars hade erfarenheten att filmen inte togs på allvar av eleverna. 
 
Åsikterna huruvida det är lättast att få igång en diskussion efter visning av en spel- 
alternativt dokumentärfilm går isär. Några menar att spelfilmen öppnar för fler frågor hos 
eleverna, medan andra i sin tur anser att dokumentären fungerar bättre. Dokumentärer kan 
också vara svårare att förstå, de innehåller oftare ett svårare språk, vilket medför att det tar 
längre tid att se till att eleverna förstår innehållet. 
 
En av de intervjuade nämnde att ibland kan en dokumentär fungera som faktaförmedlare 
enbart utan att kräva kringarbete. Detta är dock inte möjligt med en spelfilm. 
 

Lärande med hjälp av film 
I intervjuerna framkommer det tydligt att ingen av lärarna har någon större kunskap eller 
vetskap om teorier kring film och lärande. Några av deltagarna nämner att de kommit i 
kontakt med rapporter kring film och påverkan, till exempel film och våld, men inte något 
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renodlat kring lärande. En av grundskolelärarna påpekar dock att mycket av denna 
rapportering handlar om negativ, och väldigt lite om positiv, påverkan. Jag kommer att 
återkomma till lärarnas kunskap om film och lärande i avsnittet nedan kring film i 
lärarutbildningen. 
 
Däremot är, som jag också nämnt ovan, teorin att alla människor har olika lärstilar mycket 
utbredd bland de intervjuade lärarna. Tre av de fyra gymnasielärarna, samt en av de tre 
grundskolelärarna, grundar mycket av sin användning av film i undervisning på denna teori. 
Tanke är då att filmen erbjuder både bild och ljud och därmed skulle fungera effektivt för 
fler elever på samma gång genom att stimulera fler än en lärstil.  
 
I övrigt baserar de intervjuade lärarna sina tankar främst på egna erfarenheter. En sådan 
empiriskt grundad tanke är att elevernas minne stimuleras på grund av det känslomässiga 
engagemanget en film kan ge. Detta gäller främst spelfilmen som då anses väcka fler 
känslor än en dokumentärfilm. Att eleverna får upplevelse genom fler än ett sinne och 
därmed minns mer nämns av en annan lärare, men tanken är likartad. En annan erfarenhet 
som bygger på en liknande erfarenhet är att film kan fungera som någonting för eleverna att 
fästa historieundervisningen vid. Med andra ord har flera av de intervjuade lärarna 
erfarenheter som talar för att filmen kan fungera som en hjälp för minnet, även om 
anledningen till att det fungerar egentligen inte kan styrkas.  
 
En av gymnasielärarna lyfter fram det kritiska tänkandet som en del vilken han hoppas är 
någonting som eleverna sekundärt lär sig genom visning och bearbetning av film i 
undervisningen. Inga empiriska erfarenheter förs dock fram för att stödja att så skulle vara 
fallet.  
 
En av deltagarna i studien är mycket tydlig med att han anser att det är enormt svårt att veta 
vad eleverna verkligen lär sig samt att detta är svårt att testa.  
 

Filmens roll som historiskt dokument 
Ingen av de intervjuade lärarna har i sin undervisning tagit in filmen som ett historiskt 
dokument. Bara någon enstaka har funderat över frågan överhuvudtaget tidigare. Några 
tydliga drag i de kommentarer som kom fram under intervjuerna är att om detta skulle 
kunna användas i undervisningen är det i så fall på gymnasienivå i de högre kurserna. 
Grundskolelärarna menar själva att så djupt kommer man inte i undervisningen i 
grundskolan.  
 
Två av gymnasielärarna menar att detta är något som de skulle kunna använda i sin 
undervisning. Ett exempel som kommer fram i intervjuerna är bland annat att krigsfilmer 
skulle kunna studeras för att granska eventuell samhällssyn som rådde under den tidsperiod 
då filmerna skapades. Ett annat exempel är studier av lokalhistoriska filmer där det kanske 
är lättare att närma sig frågor om hur samhället såg ut och hur det påverkade den form och 
det innehåll som filmerna har. Gemensamt för allas svar är dock att det krävs mycket 
kunskap för att genomföra denna typ av övningar i undervisningen. Att granska spelfilmer 
lockar mer till att studera samhällssyn och värderingar, medan dokumentärfilm kanske kan 
säga mer om specifika förhållanden i ett samhälle. 
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Det kommenterades också i en av intervjuerna att filmmediet trots allt fortfarande är relativt 
ungt och att fenomenet att studera film som historiskt dokument troligtvis är ett område som 
kommer att växa.  
 

Film i lärarutbildningen  
I diskussionerna kring lärarutbildningen och den eventuella kunskap lärarna fått med sig 
därifrån ut i skolan står det klart att ingen av de intervjuade kunde påminna sig att de hade 
haft någon undervisning i att använda film som pedagogiskt redskap. En av de intervjuade 
sade att det hade nämnts i någon metodkurs att man kan använda film som kontaktpunkt, 
men det var allt. Inte heller kunde någon minnas att deras lärare i historia på utbildningen 
hade använt sig av film i sin undervisning. Däremot är det en av lärarna på gymnasieskolan 
som dessutom undervisar i svenska, där det idag ingår en viss del filmkunskap. Det är också 
traditionellt svensklärarna som undervisar i just ämnet filmkunskap i gymnasieskolan.  
 
Om det är så att film fortfarande inte tas upp i lärarutbildningen kan naturligtvis inte lärarna 
i grund- och gymnasieskola förväntas ha dessa kunskaper. Noterbart är ändå att det trots 
detta används mycket film i undervisningen, även bland de lärare som inte har fått 
utbildning. Skolverket har också, sedan de flesta av de intervjuade gick sin utbildning, 
arbetat med att införa mer och mer av de nya medierna i kursplanerna. Idag får dessa lärare 
förlita sig på eget intresse och engagemang för att inhämta kunskap, och tydligt är att många 
anser att film ändå är ett mycket användbar pedagogiskt redskap. Hur lärarutbildningen ser 
ut idag när det gäller att erbjuda utbildning kring film som pedagogiskt redskap 
framkommer inte av denna studie. 
 
De lärare som dessutom är intresserade av att använda sig av film i historieundervisningen 
får inte heller någon hjälp från lärarutbildningen i att hitta de resurser som faktiskt finns. 
Bland de intervjuade lärarna framkommer det att det istället är fråga om att man som lärare 
får tips från kollegor eller andra personer. Inte heller är kännedomen om tillgängliga 
resurser särskilt hög. Endast en av lärarna nämner AV-centralen som en källa till kunskap 
dit man kan ringa och få information och hjälp. Några fler nämner Svenska Filminstitutets 
filmhandledningar, vilka dock inte är riktade mot historia generellt. En av lärarna har också 
själv tillgång till en filmlista över bra filmer att använda i undervisningen genom en ideell 
förening. Någon samlad resurs för lärare i historia verkar dock inte finnas. 
 

Slutsatser utifrån intervjuerna 
Jag anser att dessa intervjuer har visat på att lärare i ämnet historia många gånger anser att 
film är ett ovärderligt redskap i undervisningen, främst för dess förmåga att visualisera och 
åskådliggöra historien samt frammana empati hos eleverna. Oftast har lärarna ett specifikt 
syfte med att visa en speciell film, eller en del av en film, som de sedan förmedlar till 
eleverna, dels genom att ge dem uppgifter eller frågeställningar att fundera över, eller arbeta 
med, under själva visningen av filmen. Främst gäller detta de fall då en hel film visas. Dessa 
frågeställningar behandlas sedan genom främst diskussion efter visningen.  
 
Vad gäller lärande med hjälp av film är den främsta erfarenheten bland lärarna att film kan 
hjälpa eleverna att minnas information. När kunskap skall återberättas av eleverna är det 
många som hjälps av att ha filmen och dess bilder att hänga upp kunskapen på, och på så 
sätt hämta upp mer kunskap ur minnet än utan denna ”krok”. 
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Skillnaderna mellan spelfilm och dokumentärfilm i undervisningen är också påtaglig i de 
svar jag har fått. Framförallt gäller skillnaderna den respons lärarna får av eleverna. Flera 
lärare nämner till exempel att det är lättare att få elever källkritiska till en spelfilm än till en 
dokumentärfilm, då spelfilm är mer uppenbart förvanskad. Andra exempel är att spelfilmen 
är överlägsen på att framkalla känslor och väcka frågor, medan en dokumentärfilm kan tas 
på mer allvar av eleverna. En spelfilm kan istället upplevas som mer av underhållning. 
 
Jag har också valt att ställa frågor kring den utbildning som de intervjuade lärarna 
genomgått och hur man där har behandlat film som pedagogiskt redskap. Det visade sig att 
ingen av lärarna i studien fått någon nämnbar utbildning i detta. Någon enstaka mindes att 
det kort i någon metodkurs nämnts att man kan använda film som kontaktpunkt. Inte heller 
var det någon av de intervjuade som haft en historielärare på lärarutbildningen som själv 
använt film i undervisningen. Jag har till viss del kunnat härleda detta till den brist på 
forskningsintresse som generellt verkar finnas bland historiker vad gäller film som 
historieförmedlare. På grund av denna frånvaro av film i lärarutbildningen kan man dra 
slutsatsen att många lärare saknar den kunskap som de skulle behöva, och i många fall 
efterfrågar, för att på ett pedagogiskt sätt utveckla metoder kring att använda filmen i 
historieämnet. 
 
Till sist vill jag åter nämna det faktum att vissa ramfaktorer spelar en stor roll i många 
lärares användning av film i skolan. Framförallt är det rättigheterna för filmvisning som är 
ett konkret problem, och min slutsats är att detta måste förändras för att det ska kunna ske 
en förändring och utveckling på detta område. 
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Övergripande diskussion 
 
I denna avslutande del har jag för avsikt att föra samman de teoretiska studierna med de 
resultat som kommit fram i intervjuerna i en gemensam diskussion.  
 
Med tanken på den brist på forskning och det ointresse som visas från historievetenskapen 
för att studera film som historieförmedlare är det inte konstigt om många lärare har svårt att 
få stöd i sin användning av film som pedagogiskt redskap i undervisningen. Kanske är 
lärarutbildningens brist på utbildning till blivande lärare också ett resultat av samma 
fenomen. Om ingen tar film på allvar inom vetenskapen, varför skulle den tas på allvar i 
skolans värld? Problemet som jag ser inför framtiden är att det kommer mer och mer krav 
från de styrande organen, till exempel genom Skolverkets läro- och kursplaner, på att film 
och andra medier skall lyftas in i undervisningen. Men vad händer om lärarna själva inte får 
utbildning för detta?  
 
Jag ville också med denna uppsats se hur Skolverkets kursplaner förhåller sig till 
användandet att film i undervisningen. Den främsta slutsatsen jag kan dra av detta är att 
Skolverket under senare år fört in mer och mer av andra medier än den skrivna texten i alla 
ämnen, men samtidigt finns det tecken på att utvecklingen på fortbildning av lärare inte 
stödjer denna önskade utveckling. Lärare saknar till stor del den kunskap som krävs för att 
kunna föra in mer än vad som görs idag. 
 
Trots denna brist i lärarnas utbildning är det, efter vad jag erfarit genom mina intervjuer, 
tydligt att lärare använder sig av film som pedagogiskt redskap i historieundervisningen. Av 
de intervjuade ansåg dessutom alla att film är ett effektivt verktyg för att åskådliggöra 
skeenden och miljöer. Dessutom fungerar film bra för att framkalla empati hos eleverna för 
en annan historisk epok. De resurser lärarna har för detta är främst det egna engagemanget 
och de egna erfarenheterna, vilka byggs upp under åren. Tips från kollegor är också en 
källa, men det finns inte, vad jag har stött på, någon samlad plats där lärare kan utbyta 
erfarenheter och kunskap med varandra. 
 
En viktig fråga som uppkom i och med mina litteraturstudier är frågan om det faktum att en 
film visas i  skolan och av en läraren på olika sätt kan fungera som legitimering av 
innehållet. I studier har det visat sig att olika former för förmedling av historiska kunskaper, 
till exempel museer och föreläsare, har olika trovärdighet i allmänhetens ögon. Det vore inte 
helt otroligt om skolan och läraren som auktoritet skulle kunna fungera på samma sätt, och 
att därmed att en film kan legitimeras just på grund av att den visas inom skolans 
verksamhet. 
 
Om denna teori stämmer, skulle det också betyda att det utbud som lärare har att tillgå i 
fråga om film också har en påverkan på vilka filmer som eleverna sedan uppfattar som mer 
eller mindre trovärdiga. Detta utbud är då de filmer lärare har rättigheter att visa i skolan, till 
exempel genom AV-centraler. Att lärarna i studien påpekar att just AV-centralernas utbud 
ofta är smalt blir då en ganska oroväckande tanke. Jag har även tagit upp det faktum att 
upprepning av ett budskap, i detta fall visning av samma film, också kan bidra till en 
legitimering av innehållet. I ljuset av detta blir det smala utbudet om möjligt ännu mer 
problematiskt. Skolans historieundervisning skall också visa eleverna de många alternativen 
på vilka man kan se och studera historia. Hur blir det med den frågan om samma berättelser 
upprepas? 
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Ett liknande resonemang kan föras kring det faktum att vissa historiska epoker och 
händelser får större utrymme än andra i filmbranschen. Flera av de intervjuade lärarna 
nämner till exempel att det råder en skevhet i utbudet av historisk film där andra 
världskriget är överrepresenterat.  
 
Att en films trovärdighet påverkas av yttre förhållanden, till exempel genom samarbete med 
andra medier och fenomen har fått ett aktuellt exempel. Liknande de historiska vandringarna 
i den fiktive karaktären Arns fotspår kan man nu också göra ”Da Vinci-kod”-vandring på 
det franska konstmuseet Louvren.119 Utifrån den populära boken Da Vinci koden av Dan 
Brown, och filmatiseringen av densamma får besökaren information om olika tavlor samt 
lyssna till ljudavsnitt ur filmen. 
 
Jag har också fört en diskussion kring hur filmens form och berättarteknik påverkar filmens 
innehåll. Detta är ett av de områden som ofta gör att historiker generellt inte tar spelfilmen 
på allvar som förmedlare av historia. Fakta och sanning får till viss del stå tillbaka för de 
dramaturgiska och berättartekniska ramar som är filmens form. Att det är skillnad på 
spelfilmens och dokumentärens berättarformer är klart, men en problematik som kan uppstå 
är när de lånar berättargrepp från varandra. Ett vanligt exempel är att en spelfilm använder 
sig av berättarteknik vanligen förknippad med dokumentärer och på så sätt skickar signaler 
till åskådaren att filmen gör anspråk på att vara mer trovärdig än vad annars kan förväntas 
av en spelfilm. Jag har tidigare nämnt Schindler´s List som exempel på ett sådan film. ett 
mer aktuellt exempel är United 93, en alldeles ny film som berättar historien om det av de 
fyra flygplan som den elfte september skulle användas för terroristaktioner i USA, som inte 
nådde sitt mål. I denna film används bland annat en handhållen kamera som alltid befinner 
sig mitt i händelsernas centrum. Detta är traditionellt använt i dokumentärer till skillnad från 
den mer observerande och berättande kamerastilen som vanligtvis används i spelfilm. Vad 
filmskaparna vill med att använda detta berättargrepp kan vi bara spekulera kring, men en 
möjlig tanke är att man med hjälp av detta berättargrepp avser att höja den realistiska 
känslan i filmen. Helt klart är att det skickar signaler till åskådare och därmed påverkar 
innehållet. 
 
Att gränserna mellan dokumentär- och spelfilm suddas ut mer och mer gör att det blir 
svårare och svårare för åskådaren att förhålla sig till det som presenteras. Jag vill dock 
argumentera för att det är viktigt att spelfilm alltid ses som spelfilm. I relation till historiska 
berättelser måste en spelfilm få tillåtas att inte alltid vara ”sann” utifrån historiska fakta. En 
spelfilm är fiktion och kan därför inte bedömas på samma grunder som en dokumentärfilm. 
 
Just denna kritik mot den historiska spelfilmen, att den inte håller sig till fakta är kanske den 
främsta kritik från historikernas håll. Det är också denna kritik som troligtvis gör att 
spelfilmen har svårt att accepteras som värd att studeras. Om vi ställer detta mot det faktum 
att film och TV är en av de vanligaste källorna till historisk kunskap hos många människor 
kanske det vore desto vikigare att studera just filmen som historieförmedlare ur ett 
vetenskapligt perspektiv. 
 
Jag har presenterat studier som visar just detta, att allmänheten får sina främsta kunskaper 
om historien genom film och TV på fritiden. Frågan man bör ställa är kanske var eleverna 
får sina historiekunskaper ifrån? Att lära eleverna att läsa och tolka film som vilken annan 
                                                
119 Dagens Nyheter (2006), ”Da Vinci-kod”-vandring på Louvren. (2006-05-16), 
http://www.dn.se/ 
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text som helst blir med tanke på detta viktigare och viktigare i samhället idag. Källkritiken 
är grund för historieämnet och i och med att eleverna troligtvis, om än inte under skoltiden 
men under sin livstid, får majoriteten av sina kunskaper och föreställningar om historien 
genom film och TV kanske det blir ännu viktigare att föra in denna kunskap i skolan. 
 
Frågan kring om läraren har tolkningsföreträde eller inte i undervisningssituationen 
behandlas egentligen inte i intervjuerna, men man skulle kanske kunna tolka de intervjuades 
svar att de väljer film utifrån ett visst syfte som ett tecken på att lärarens tolkning har 
företräde framför elevernas, men jag är tveksam till denna tolkning själv. Troligtvis beror 
det mycket på den enskilde lärarens förmåga att släppa in eleverna i tolkningsprocessen och 
att vara öppen för alternativa tolkningar som eventuellt motsäger det syfte som var 
utgångspunkten i och med valet av film. 
 
Jag kan se en förhållandevis stor skillnad mellan grundskollärare och gymnasielärare i deras 
sätt att reflektera kring filmanvändningen. Gymnasielärarna i min studie visar klart upp en 
bild av att de reflekterar mer än sina kollegor på grundskolan. Viktigt att notera är då också 
att två av de tre gymnasielärarna ändå inte undervisar i kurser högre än A-nivå. Kanske 
ligger en del av förklaringen till denna skillnad i att, som en av intervjupersonerna påtalar, 
det på grundskolan finns så många andra saker som det ligger mer fokus på, framförallt 
kravet på att alla elever skall få godkänt. Detta fokus menar den intervjuade överskuggar 
ganska mycket av undervisningen och därmed blir andra saker eftersatta. Prioriteringar är en 
självklar del av lärarens vardag, men om det verkligen är fallet att för mycket av resurserna 
måste gå till att få svaga eller omotiverade elever att klara godkänt, vad händer då med 
undervisningen? Och vad händer med de elever som är duktiga och studiemotiverade? Detta 
gäller naturligtvis inte bara filmen som område, utan kanske drabbas många andra saker 
dessutom. 
 
Att utvärdera vad eleverna egentligen lär sig är alltid svårt. Ännu svårare är det kanske att 
veta vad eleverna tar med sig från en filmupplevelse. Hur vet läraren att det syfte med 
vilken filmen visades, är det som i slutänden eleven uppfattar och minns. Att elever minns 
bra med hjälp av filmupplevelser att hänga upp kunskapen på, var det flera av de intervjuade 
lärarna som hade erfarenhet av. En av tolkningarna var att bilder etsar sig fast på ett mer 
beständigt sätt än en text vi lyssnar till. Frågan som kvarstår är dock vilka av bilderna det är 
eleverna bär med sig och sammanfaller de med det som läraren avsåg? Teorin att bilder 
fastnar bättre på minnet än till exempel tal motsäger dock en av de teorier som de flesta av 
de intervjuade lärarna menade var viktig i fråga om film och lärande. 
 
Nästan alla intervjupersoner tar nämligen upp vikten av variation i undervisningen och ser 
det som en stor del i varför de själva använder just film. Åsikten att olika individer lär sig på 
olika sätt är utbredd. Teorin grundar sig i tanken att vissa människor lär sig bäst genom att 
lyssna, andra genom att läsa och åter andra genom att se och är en teoribildning som 
härstammar från Howard Gardners tankar om de sju intelligenserna, vilket jag har nämnt 
tidigare i uppsatsen. 
 
Gardners teorier och dess tillämpning och utbreddhet i den svenska skolan är inte helt 
oomstridd. I en debattartikel i Lärarnas tidning 7/2006. uttrycker debattören Tomas Saar, 
lektor i pedagogik, sin kritik mot teorin om de olika lärstilarna. Saar menar att 
praktiserandet av denna teori leder till att vissa elever uppmuntras och andra marginaliseras. 
Han menar också att tanken om olika lärstilar lämnar kunskapen som någonting neutralt. 
Om man istället med kunskap och lärande menar förståelse och aktiv meningsproduktion så 
blir det enligt Saar problematiskt. Huvudpunkten i Saars kritik uttrycker han bland annat i 
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frågan: ”de elever som är uttråkade, eller inte förstår, beror det då på att de inte får rätt 
inlärningsstil aktiverad?” 120 Jag är benägen att hålla med debattören. Det låter för enkelt att 
det enbart skulle ha med inlärningsstilar att göra att få elever att aktivera sig i 
undervisningen och vilja vara del av lärandet. Saar skriver också att tanken om lärstilar är 
lätt att ta till för att den tilltalar oss i tanken om individualisering av undervisningen. Men 
teorin förutsätter att inte bara kunskapen utan också eleven är något neutralt och mekaniskt, 
vilket Saar motsätter sig.  
 
Jag har nämnt att det finns en viss rädsla för filmens manipulativa och känsloframkallande 
sida bland forskare och historiker, men också bland pedagoger. Den erfarenhet som de 
intervjuade lärarna har, motsäger dock denna rädsla och öppnar istället för tanken att det är 
just denna känslomässiga aspekt av filmen som är det mest användbara i 
undervisningssammanhang. Flera av de intervjuade lärarna har upplevelsen av att lever 
tenderar att minnas mer när de har en filmupplevelse att hänga upp den på. Filmen fungerar 
då som en krok för eleven att fästa sina kunskaper vid. Genom att i andra diskussioner också 
relatera till en tidigare filmvisning kan också eleven visa prov på förmågan att plocka fram 
gamla kunskaper och använda dem i nya sammanhang.  
 
I intervjuerna kommer det fram att det som har störst påverkan på här, hur och hur mycket 
läraren använder film i undervisningen beror på de ramfaktorer som finns inom skolan. Den 
ramfaktor som påverkar allra mest är tiden, det vill säga både utformningen av schemat, 
men också de undervisningstimmar läraren har till förfogande. Så som schemat ofta ser ut 
idag är det svårt att kunna visa en spelfilm, eller ens en kortare dokumentärfilm, under ett 
och samma lektionstillfälle. Detta påverkar naturligtvis både upplevelsen för eleverna, men 
också vad de minns av första delen vid den tidpunkt då andra delen skall visas.  
 
Den andra ramfaktorn som lärarna i studien framhäver är problemen med rättigheter att visa 
en film i skolan samt de ekonomiska problem som hänger samman med detta. Dels kräver 
det både tid och engagemang att få fram filmen till rätt tidpunkt och dels är utbudet, som jag 
visat tidigare, inte alltid det som läraren önskar. I studien står det klart att olika lärare gör på 
olika sätt för att kringgå de bestämmelser som finns. Om det vidgade textbegreppet skall 
kunna göra sig gällande i skolans värld över huvud taget krävs det att visningsrättigheterna 
för skolor förändras. Ett exempel på den ekonomiska faktorn är att en lärare bara för att visa 
ett kort klipp ur en film, antingen måste köpa in filmen eller hyra den från en AV-central. I 
längden kan detta bli mycket kostsamt. Och med tanke på hur de intervjuade lärarna 
uttrycker sig kring hur filmen i många fall är ovärderlig för att åskådliggöra och 
levandegöra historieundervisningen menar jag att dessa regler kring film i skolan bör ses 
över.  
 
Hur skulle man då kunna arbeta med film i historieämnet? Utifrån litteraturstudierna och 
intervjuerna har jag formulerat några egna tankar kring detta. Filmens främsta fördel enligt 
de lärare jag har intervjuat är dess förmåga att framkalla känslor och empati för historiska 
skeenden och epoker. Denna förmåga har också visat sig i deras erfarenhet gör att eleverna 
minns mer från dessa lektioner än från mycket annan undervisningen.  
 
Med utgångspunkt från detta borde filmen kunna fungera som motivationshöjare för vidare 
studier. Jag har tidigare också nämnt de erfarenheter som Robert A. Rosenstone gjorde 
under sina år som historielärare på universitetsnivå. Filmen blev en drivkraft för eleverna 
                                                
120 Tomas Saar, ”Som om kunskaper och elever vore neutrala”. Lärarnas tidning 7/2006, s. 
43. 
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och användes som en utgångspunkt för källkritiska studier. En liknande metod där filmen 
studeras som historiskt dokument och används som utgångspunkt för studier kring den 
tidsperiod filmen skapades i, har jag också presenterat. Båda dessa metoder skulle kunna 
vara användbara i undervisning i den svenska skolan anser jag. Det enda som talar emot ett 
sådant arbetssätt är kanske den tidsmässiga aspekten där schemat styr undervisningen mer 
än innehåll och metod. 
 
Att frångå det schemastyrda arbetssättet och istället använda filmen som strukturerande 
element, till exempel i kombination med ett PBL- inspirerat arbetssätt kanske skulle kunna 
vara ett alternativ. Att diskussionen som metod redan används i arbetet med film i skolan är 
tydligt i denna studie. Steget mot att låta diskussionen vara en ännu större del i 
undervisningen, tillsammans med mer analytiska och källkritiskt arbetssätt runt en film 
kanske inte är så stort.  
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Bilagor 

 

1. Intervjuguide 
 
 
1. Filmvisning i historieämnet – berätta hur du tänker. 

 
Varför/varför inte visa film i klassrummet? 
Vad visar du för filmer?  
Hur går du tillväga i arbetet kring filmen? 
Risker & fördelar med att visa film? 

 
 
2. Lärande med hjälp av film – vad tror du att dina elever lär sig av att se på film? 
 

Känner du till några teorier kring film och lärande? 
 
 
3. Hur tar du reda på bakgrundkunskap kring filmerna? 
 

Använder du några hjälpmedel? 
 

 
4. När du gick på lärarutbildningen, hur såg det ut då? 
 

Var det någon historiepedagog som berörde ämnet? 
 
 
5. Hur ser du på film som historiskt dokument?  
 
 
6. Spelfilm kontra dokumentärfilm – reflektioner? 
  

Vilka praktiska följder får detta i undervisningen? 
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2. Intervjupersoner 
 
Intervjuperson 1: Gymnasielärare i kursen Historia A. 
 
Intervjuperson 2: Gymnasielärare i kurserna Historia A – C. 
 
Intervjuperson 3: Gymnasielärare i kursen Historia A. 
 
Intervjuperson 4: Gymnasielärare i kurserna Historia A-C. 
 
Intervjuperson 5: Grundskollärare i SO-ämnen, år 7-9. 
 
Intervjuperson 6: Grundskollärare i SO-ämnen, år 7-9. 
 
Intervjuperson 7: Grundskollärare i SO-ämnen, år 7-9. 
 
 


