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”Movies reflect our cultural heritage from the period in time in  

  which they were made. Therefore, altering them can destroy that 

  historical perspective. That`s disrespectful of history, which is a 

  big issue for me.” 

- Steven Spielberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

This essay investigates how teacher sees and uses mainstream movies as a teaching method. 

The main question approached is: How does teachers use feature films as a teaching method? 

Which movies are used and how does their working methods surrounding the movies look 

like? The purpose of the essay is to make the reader reflect over what influence mainstream 

media has over the historic knowledge of the students and how teachers use that for 

educational purposes. The business around historical film has grown over the years and is 

now a million dollar industry. The conclusion is that teachers mostly use feature films to 

provoke emotional reactions from the students. The teachers are aware of the insufficiencies 

in historical movies but sometimes use that for their advantage. The biggest concern is not the 

historical viewpoint movies tend to have, it’s the technical problems and how the movies tend 

to take a long time to process. The movies are long and they have to give student time to 

discuss and talk about the film after the movie ends. 

 

The essay is built on six teacher’s viewpoint on historical films and teaching and also theory’s 

about what influence these films has on student’s historical memory. It also investigates what 

the Swedish teaching plans says in the matter of using popular culture in an educational 

purpose.  
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1. Inledning 

 

I dagens skola har en ny spelare intagit arenan då det gäller att undervisa barn och unga. Den 

kommer i en mängd olika former och skepnader och är framställda av olika skapare och med 

olika motiv. Spelfilmens intåg i klassrummet har skett gradvis under flertalet årtionden men 

används idag inom flertalet ämnen, inom historia är det exempelvis vanligt att Schindlers List 

(1993) används för att ge eleverna en bild av förintelsen och andra världskriget. Historisk film 

har under 1900-talet lockat storpublik och har återkommande framgångar bland kritiker och 

på filmgalor. I en amerikansk undersökning svarade 80 % av de tillfrågade att de sett en 

historisk film under förekommande år, i jämförelse med de 50 % som gått på museum eller 

läst en historisk roman under samma tid.
1
 Mastodontfilmer som Gladiator (2000) och 300 

(2006) visar med hjälp av spektakulära och dramatiska scener en påkostad historisk bild. Är 

denna bild verklig? Frågan är relevant för undervisande lärare, i detta fall lärare med 

inriktning på historieämnet. 

 

Hur används då spelfilm inom historieundervisningen i den svenska skolan? Detta arbete ska 

undersöka hur lärare ser på sitt eget användande av historisk film i sin undervisning. Hur 

arbetar de utifrån filmerna och vilka filmer används? Vad har lärare för tanke bakom valet av 

spelfilm, och vilka positiva samt negativa effekter tror lärare att detta kan ha på elevers bild 

av historien? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Snickars, Pelle &Trenter, Cecilia. ”Det förflutna som film och vise versa. Om medierande historiebruk – en 

introduktion” ed. Snickars, Pelle &Trenter, Cecilia (2004) Det förflutna som film och vice versa, om medierande 
historiebruk. Lund: studentlitteratur. s. 11 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa hur lärare ser på sitt eget användande av historisk 

spelfilm i sin undervisning. Utifrån intervjuer med ett antal utvalda lärare ska arbetet 

undersöka detta. Målet med arbetet är, att läsaren ska få möjlighet att fundera på sitt eget 

användande av film i undervisningen men också för att öka förståelsen för hur spelfilm 

påverkar den historiska bilden hos den som tittar. Syftet med arbetet är också att öka läsarens 

kritiska tänkande kring spelfilm och hur den i vissa fall inte enbart porträtterar den historiska 

händelse den ska spegla, utan också dess egen samtid med dess politiska och samhällerliga 

värderingar. Examensarbetet ska också undersöka hur film kan användas som pedagogiskt 

redskap och vilka för och nackdelar det kan innebära. Hur arbetar lärare kring historisk film 

och vad har de för tankar kring detta? Examensarbetet utgår från dessa huvudfrågor: 

 

- Hur använder lärare spelfilm inom historieundervisningen? 

- Hur väljs filmerna ut och vilken tanke har lärare med användandet av spelfilm i 

undervisningen? 

- Vilka positiva respektive negativa aspekter ser lärare med användandet av spelfilm i 

undervisningen? 

 

3. Källor och avgränsningar 

De källor som används är de lärare som vid skilda tillfällen intervjuats om det utvalda ämnet. 

Dessa är anonymiserade vilket också leder till att skolorna då de nämns i arbetet inte kommer 

att benämnas eller placeras i respektive städer. Det som har varit relevant för undersökningen 

vad gäller lärarnas identitet är ålder, kön samt vilken stadium de undervisar på och är 

utbildade för. Jag har också valt att behålla vilka ämnen förutom historia som lärarna 

undervisar i. Detta för att det kan vara möjligt att detta inverkar på lärarens syn på film i 

undervisningssyfte. 
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De intervjuade lärarna är:   

 

Lärare 1. Tobias: Manlig lärare, 37 år gammal och undervisar So och Svenska i 

grundskolans senare år. Har arbetat på sin arbetsplats under 12 år och är ursprungligen 

utbildad för att undervisa på gymnasienivå. 

  

Lärare 2. Lotta: Kvinnlig lärare som undervisar i samtliga So-ämnen på grundskolans senare 

år men är utbildad inom Historia, Religion och Geografi. Lotta är 64 år gammal och ska snart 

pensioneras och har jobbat som lärare i ca 25 år.  

 

Lärare 3. Johanna: Kvinnlig nyutexaminerad lärare i historia och religion på gymnasienivå. 

Johanna är 26 år gammal och arbetar som vikarie. 

 

Lärare 4. Mats: Manlig lärare i historia och engelska i grundskolans senare år. Mats är ännu 

inte examinerad lärare men har under sin utbildning varit, och är för tillfället anställd som, 

lärare på grundskolans senare år. Mats är 26 år gammal.   

 

Lärare 5. Karl: Manlig lärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasienivå. 

Karl är 62 år och har arbetat som lärare under mycket lång tid enligt honom själv.    

 

Lärare 6. Pernilla: Kvinnlig lärare i historia och samhällskunskap. Pernilla är 29 år gammal 

och arbetar inom gymnasieskolan. 

 

Avgränsningen har skett till historieundervisningen och historisk film på grund av det enorma 

intresset som finns för historisk film. Av erfarenhet ter det sig också som att 

historieundervisningen mer använder sig av spelfilm än andra ämnen. Säkerligen på grund av 

det stora utbud som finns. Antalet lärare som har intervjuats i undersökningen har sin grund i 
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tidsram och tillgång. Då tidsramen för arbetet har varit begränsat har också antalet intervjuer 

fått begränsas. Samt att det i stället för kvantitet skulle vara fokus på vad var och en av de 

intervjuade lärarna berättade om sina erfarenheter och arbetssätt. Djup i stället för bredd var 

ledorden för den undersökning som arbetet bygger på.  

 

4. Forskningsläge 

 

Under denna rubrik kommer en del av den litteratur och forskning som berör ämnet för arbetet 

att presenteras. Det finns en uppsjö av litteratur kring film och historia. Dessa fokuserar till 

störst del på hur historisk film påverkar tittarens historiesyn och hur filmer inte bara 

representerar den tid de försöker skildra, utan också sin egen samtid. Det finns också ett antal 

avhandlingar om och handledningar i historiedidaktik som är relevanta för detta arbete. 

 

Robert A. Rosenstone har skrivit ett antal böcker angående historia på film och dess inverkan 

på hur vi och samhället ser på historiska personer och händelser. 1995 gav han ut boken 

Visions of the past – the challange of film to our idea of history och 2006 kom han ut med 

boken History och film, film on history. I den senare utgår han från att det finns värdefull data 

i historisk film och försöker ge tittaren ett verktyg att använda sig av i utforskandet av detta 

sociala media. Han poängterar att film är värdefull för studenter och även andra för att förstå 

historia, så länge detta är grundat i ett källkritiskt tänkande och används med försiktighet. 

Mats Jönsson utkom med sin avhandling Film och historia, historisk hollywoodfilm 1960-

2000 under 2004. I denna driver han tesen, att historisk film är ett till stora delar outnyttjat 

historiskt källmaterial och att den ger en större inblick i hur filmens produktionskontext sett ut 

än i den historiska händelse den försöker beskriva. Genom analys av ett flertal filmer målar 

han upp en bild av den samtid filmerna producerats i och hur denna har påverkat 

utformningen av det budskap filmen beskriver. Hans slutsats är, att historisk film gör sig 

bättre som beskrivare av samtiden än av historiska händelser och personer och att det är på 

detta sätt filmen bör användas som historisk källa i exempelvis undervisning. Pelle Snickars 

och Cecilia Trenter står som redaktörer till en samling artiklar angående film och 

historiebeskrivning i dem. Det förflutna som film och vice versa – om medierande 

historiebruk tar upp ett antal frågeställningar kring historieskapande, risker med att det 
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historiska temat försvinner i de visuella effekterna men också den positiva genomslagskraft 

film kan få då det når ett stort antal människor världen över.  

 

Från Malmö högskola har arbetet Film i skolan, Elevers tolkning och analys av historisk film, 

utkommit, skriven av Camilla Nyström och Harald Willén. Detta arbete fokuserar på hur 

elever tar till sig historiska fragment via film. Undersökningen har utformats via intervjuer av 

elever och visar att elever har en större medvetenhet om historia i grupp än när de intervjuas 

som individer. Undersökningen visar också på att elever är i behov av ledning och träning i 

hur man tolkar film för att ta in de historiska fragmenten från film och media. På Linköpings 

universitet skrev Åsa Johansson 2006 arbetet; Film som pedagogiskt redskap i 

historieundervisningen. Här görs också ett antal intervjuer med lärare om hur de använder sig 

av film i undervisningen, denna undersökning innefattar både spelfilm och dokumentärfilm. 

Tyngdpunkten i arbetet ligger dock på de teorier som finns kring film och historia och hur 

dessa relaterar till varandra, samt på de pedagogiska teorier som finns angående rörlig media. 

En av slutsatserna i detta arbete är, att lärare ser film som ett oumbärligt redskap i 

undervisningen, detta för att skapa variation för och skapa intresse hos eleverna. Ett arbete 

angående användandet av film i undervisningen har också utkommit från Karlstads 

universitet, skriven av Ida Källén 2009. Det har titeln Film i undervisningen – i egen rätt eller 

bara komplement? En kvalitativ studie av tre lärares syn på spelfilm i undervisningen. 

Arbetet tar upp användandet av film i all undervisning och utformas kring tre intervjuer med 

lärare i svenska om deras undervisning i ämnet och användandet av film i denna. Arbetet har 

utgångspunkt i kursplanen för svenska (2000) och begreppet det vidgade textbegreppet. Med 

detta menas att text inte enbart kan tas in genom att läsa, utan också via media som film eller 

genom rollspel och dramatiseringar. Undersökningen slår fast att lärarna som intervjuas inte 

anser att film kan förmedla text bättre än litteraturen men att det kan vara ett bra komplement 

för att fånga elevernas intresse.     

 

 

Ett antal teoretiska avhandlingar och handledningar i historiedidaktik behandlar frågan om 

rörlig bild i undervisningen. I Historieundervisningens byggstenar, grundläggande pedagogik 

och ämnesdidaktik finns exempelvis ett avsnitt om film i historieundervisningen. I Anna 

Sparrmans bok Barns visuella kulturer- skolplancher och idolbilder gör författaren en 

djupdykning i hur barns identitet och syn på välden påverkas av populistisk media. Detta 



 
 

6 
 

innefattar bland annat film och Sparrman diskuterar bland annat människors rädsla för bilder 

och deras genomslagskraft samt hur film med historiskt tema befäst i tid och rum med hjälp 

av barnens egna erfarenheter och uppfattningar. Fokus ligger också på skapandet av 

stereotypiska könsroller och hur media påverkar detta. Studien har genomförts via intervjuer 

och observationer av ett stort antal barn på ett fritidshem. Boken är en omarbetning av 

Sparrmans avhandling från 2002 och gavs ut 2006. The use and abuse of history skriven av 

Marc Ferro tar upp problemetiken med västvärldens falsifiering av andra delar av världens 

historia för att på så sätt stärka sin identitet. Han ser problem i att västvärlden har en 

självcentrerat konstruerad historia som sedan lärs ut till barn och ungdomar hemma och via 

skolan. Detta sker inte enbart genom historiska teorier utan också inom populärkultur som 

litteratur, teater och film. Ferro beskriver också Nazisternas användande av film för att föra 

fram propaganda till unga och hur detta ledde till en stor industri sammankopplad med 

nazistisk spelfilm. 

 

5. Metod 

 

I denna del kommer en beskrivning av metoden som används i undersökningen. Här beskrivs 

anledningen till val av metod samt hur denna ser ut och hur den har används i 

undersökningen. Därefter följer en kritisk granskning av metoden och utförandet.  

 

5.1 Val av metod 

Arbetets empiriska del är utformad kring en kvalitativ metod. Den kvalitativa utformningen 

lägger sin tonvikt på ord och formuleringar snarare än kvantitet och mängden data.
2
 Fokus 

läggs alltså på intervjupersonernas, i det här fallet lärarnas egna uppfattningar och synsätt 

kring film och historieundervisningen. Den kvantitativa forskningen utgår från ett 

ihopsamlande av data och att ett större antal individer ska få besvara likartade frågor för att 

forskaren på så sätt ska kunna få fram ett mätbart svar på en specifik frågeställning.
3
 Denna 

metod ansågs inte användbar i detta fall utan valet föll i stället på den kvalitativa. Detta är 

också fokus för den intervjumetod som används. För att lärarna fritt skulle ha möjlighet att 

förmedla sin synsätt, var intervjuerna till stor del öppna med få förbestämda frågor.  

                                                           
2
 Bryman, Alan (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. s. 249 

3
 Ibid. s. 35 
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5.2 Den kvalitativa intervjun 

Den kvalitativa metoden och dess intervjuer fokuserar på djup och inte bredd.
4
 Det var av stor 

vikt att intervjupersonernas egna uppfattningar och syn på ämnet skulle få ta stor plats i 

arbetet och därför var det viktigt att intervjuerna inte blev allt för styrda av intervjufrågor och 

beskrivningar av ämnet. Därför föll valet på den semi-strukturerade utformningen där 

intervjun förs framåt av ett fåtal bestämda ord eller lösa frågeställningar.
5
 Detta för att 

intervjun inte skulle tappa fokus från det ämne som redan var bestämt, film inom 

historieundervisningen. Till hjälp fanns en intervjuguide där ett fåtal bestämda 

frågeställningar fanns beroende på hur första frågan ”använder du historisk spelfilm i 

undervisningen?” besvarades. De kommande frågorna var mer till för att fånga upp något som 

intervjupersonen inte själv tänkt på att ta upp men som kunde vara relevant för 

undersökningen. Intervjun spelades in med bandspelare och avanonymiserades vid 

transkribering. En stark anledning till att spela in intervjun var behovet av att kunna analysera 

precis vad intervjupersonen sagt men också hur han eller hon uttryckt sig. Detta är ett av de 

centrala elementen i en kvalitativ analys och vid användandet av stödnoter och 

intervjuanteckningar kan detta falla bort. Det finns också risk att både intervjupersonen och 

personen som utför intervjun blir distraherade av avbrotten som uppkommer vid 

anteckningar.
6
 Intervjupersonerna var alltid ensamma med intervjuaren i intervjusituationen, 

detta för att öka poängteringen att det var individens åsikter och erfarenheter som hade fokus. 

 

Det finns ett antal saker som är bra att tänka på vid användandet av intervju som insamling av 

data. Björn Häger ger i sin bok Intervjuteknik ett antal kriterier för att en intervjusituation ska 

komma till sin rätt. Det är bland annat viktigt att lyssna aktivt och låta intervjupersonen veta 

att det han eller hon säger är intressant. Om den som intervjuar utrycker sig med ord som 

”Intressant” eller uppmuntrar med ”fortsätt” känner sig intervjupersonen uppmärksammad 

och får lättare att uttrycka sig.
7
 Det är också viktigt att en intervju är flexibel. Intervjuare får 

vara beredd på att en intervjuperson inte alltid berättar det som är förväntat och vid de 

tillfällen som är förväntade. Det är till exempel möjligt att intervjupersonen vägrar att bli 

inspelad och då måste intervjuaren snabbt ändra taktik.
8
 Den som intervjuar får inte vara för 

                                                           
4
 Bryman, Alan (2006).  s. 260 

5
 Ibid. s. 301 

6
 Ibid. s. 310 

7
 Häger, Björn (2007). Intervjuteknik. Stockholm: Liber. s. 78 

8
 Bryman, A (2006). S. 312 
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snabb när han eller hon ställer sina frågor, detta kan göra att intervjupersonen inte hinner 

tänka efter ordentligt och kanske missar att berätta något relevant.
9
 Det är också viktigt att 

intervjuaren har en tydlig huvudfråga då det finns en risk att intervjun annars svävar iväg om 

denna röda tråd inte finns igenom intervjun.
10

 Frågorna måste också vara tydligt utformade, 

de får fram för allt inte vara ledande frågor där risken finns att intervjuaren styr den som 

intervjuas att svara på ett visst sätt.
11

 För en intervjuares egen utveckling kan det också vara 

bra, att efter varje intervju utvärdera sin egen insats som intervjuare. Genom att aktivt gå 

igenom hur man agerat i olika situationer och hur man ställt frågorna och sedan fundera på 

vad som kunde göras bättre, utvecklar man en ökad kunskap om hur en intervju ska gå till.
12

 

 

I detta examensarbete har intervjuerna analyserats utifrån en hermeneutisk metod. Denna 

metod fokuserar på vad personen har sagt i intervjun men också vilken förförståelse han eller 

hon har och i vilken kontext hon eller han befinner sig.
13

 Dessutom ska arbetet utformas med 

insikten att forskaren också har en förförståelse av ämnet, en idé om vilket resultat han eller 

hon förväntar sig av undersökningen. Denna förförståelse ska sedan under arbetets gång 

förändras och utvecklas men det ska finnas en medvetenhet om att den finns där.
14

 Denna 

process kan liknas vid en uppåtgående spiral. Forskaren utgår från sin egen förförståelse som 

sedan processeras via en dialog som tolkas, vilket medför en nyförståelse. Nyförståelsen 

processeras via en ny dialog som tolkas och så vidare tills en ny kunskap växer fram.
15

 

 

5.3 Urval 

För att få en viss bredd på undersökningen tillfrågades både lärare som undervisade på 

gymnasienivå och lärare som undervisade i grundskolans senare år. Förfrågningar skickades 

via mail med en kort beskrivning av vad intervjun skulle handla om samt vad ämnet för 

arbetet skulle vara. De intervjuade lärarna som arbetade på gymnasiet jobbade alla på olika 

                                                           
9
 Häger, B (2007). s. 65  

10
 Ibid. s. 85 

11
 Ibid. s. 67 

12
 Ibid. s.69 

13
 Thornberg, Robert (2004). Grundad teori & Hermeneutik. Två olika sätt att analysera kvalitativ data. 

Linköpings Universitet: Institutionen för beteendevetenskap. s. 3-4 
14

 Ibid. s. 5 
15

 Eriksson, Lars- Torsten., & Wiedersheim-Paul, Finn. (1997). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber 
AB.  s. 231 
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skolor medan de lärare som undervisade i grundskolans senare år arbetade på samma skola 

men med olika klasser. För att få spridning i erfarenhet, förkunskaper och tidigare 

lärarutbildning har lärarna också valts utifrån olika ålderskategorier. Ett försökt har gjorts att 

intervjua lärare som är precis nyutexaminerade från lärarprogrammet men också de lärare som 

arbetat länge inom skolan och till viss del fått följa teknikens utveckling.  

 

Urvalet är också till viss del ett bekvämlighetsurval. Skolorna har valts utefter tillgänglighet 

och resmöjligheter. Kontakt har tagits med skolorna via bekanta eller tidigare arbetstillfällen 

på skolorna. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har ett antal problem uppstått. En av de första insikter som uppkommit är 

bristen på erfarenhet av att intervjua. Det har funnits en svårighet i att föra intervjuerna framåt 

utan att styra dessa för mycket. Rädslan för att ställa ledande frågor och styra intervjuerna vid 

de första tillfällena kan ha haft en negativ inverkan på resultatet. Däremot finns inget belägg 

för att säga att undersökningen inte rättvist beskriver de åsikter som lärarna framfört. Det 

lärarna har sagt i intervjuerna har också tagits med i analysen. Fokus har lagts på vad lärarna 

har svarat men också på det de inte sagt i olika frågor. En av de största problem som 

uppkommit under intervjuprocessen har varit att lärarna har spunnit iväg på ämnen som inte 

varit relevanta för undersökningen. Många har diskuterat dokumentärfilm och inte kopplat 

detta nämnvärt till spelfilmens vara eller icke vara. På grund av att en kvalitativ intervju ska 

föras som ett samtal snarare än som ett styrt intervjutillfälle har detta gjort att materialet har 

blivit mer omfattande. Detta har sedan fått separeras från den information som ansetts 

relevant för examensarbetet och det som blivit kvar har tyvärr inte varit av den omfattning 

som varit förhoppningen. Det material som används är dock också det material som funnits 

och det har medfört att inget relevant material har sållats bort eller förkastats som mindre 

intressant för undersökningen. Detta kan anses som en fördel då det medför ett större djup än 

om materialet varit allt för svårhanterligt och omfattande. 
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Det finns ett antal problematiska aspekter i användandet av kvalitativ metod. Kan en 

kvantitativ undersökning vara objektiv? Denna undersökning är genomförd dels på grund av 

eget intresse och dels på tidigare egna undersökningar och arbeten inom ämnet. Analysen har 

gjorts utifrån en förkunskap och med ett tolkningsföreträde. Men arbetet är gjort med 

utgångspunkt i den hermeneutiska tanken och med en medvetenhet om detta problem. Utifrån 

det egna tolkningsföreträdet och medvetenheten om förkunskapen har en objektiv bedömning 

försökts göra av de data som samlats in i undersökningens intervjuer. Det går inte att till 

hundra procent försäkra att intervjupersonernas uttalanden inte har tolkats felaktigt men det är 

en av riskerna med en kvalitativ metod. Däremot finns det en fördel i att använda sig av denna 

och inte en kvalitativ då ämnet i sig kommer mer till sin rätt utifrån en mer grundlig 

djupanalys av ämnets natur.  

 

Det finns också en etisk bedömning i processen, urvalet av lärare har på grund av olika 

orsaker skett utifrån bekvämlighetsprincipen. Få lärare har varit villiga att ställa upp och av 

dessa har den grupp som valts ut varit den mest spridda vad gäller kön, bakgrund och ålder. 

Utifrån denna utgångspunkt kan personerna som intervjuats vara möjliga att spåra via tidigare 

arbetsplatser eller bekantas arbetsplatser, har ändå intervjuerna genomförts. Anonymiseringen 

är ändå såpass tillräcklig att det för en utomstående person skulle vara svårt att hitta källorna. 

Intervjupersonerna har också varit medvetna om detta och det har varit klart från start att de 

när de velat, kunnat dra sig ur processen eller välja att inte delta i undersökningen. De har 

också varit medvetna om hur arbetet ska publiceras och i vilka media detta ska förekomma. 

Det går också att se en problematik i att en av de intervjuade lärarna inte är utexaminerad men 

då han arbetat som lärare under en längre period, inte har långt kvar till sin examen och har en 

såpass stor erfarenhet av läraryrket ansågs han ändå passa i undersökningen. 
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6. Teori och bakgrund 

Denna del är till för att öka läsarens förståelse för hur diskussionerna och några olika teorier 

kring historisk film ser ut och hur denna är lämpad att användas som pedagogiskt redskap. 

Genom att lägga fram hur historisk spelfilm kan påverka den som tittar läggs en grund för den 

kommande diskussionen angående detta. Det är också relevant att titta närmare på 

historiedidaktik och hur teorier kring detta ser ut, samt hur teorier kring film som pedagogiskt 

verktyg. Dessutom görs ett nedslag i de nya läroplanerna (2011) för grundskolan och 

gymnasieskolan för att se hur de beskriver den pedagogiska processen inom historieämnet och 

hur läromedel och film berörs i denna. Här går också examensarbetet in närmare på vilken 

tyngd källkritiskt tänkande har för att elevens ska uppnå målen.    

 

6.1 Spelfilm; underhållning eller källmaterial? 

Film är ett medialt intresse och engagerar människor på ett flertal vis. Hollywoods 

miljonproduktioner ska locka tittare till biograferna och även till att köpa de efteråt utgivna 

verken. Hur precenteras då historia i spelfilmens värld och hur relevant är den för vår 

historiska bild? Det finns ett antal teorier som ger olika svar på den frågan. Robert A . 

Rosenstone sammanfattar hur historisk film speglar det verkliga historiska skeendet i detta 

citat;  

Certainly the screen provides no clear window onto a vanished past;  

 the best it can do is to provide a construction of proximate realities to 

 what once was.
16

  

 

Rosenstone menar alltså att historisk film inte på något sätt ger en rättvis bild av vad som 

skett under den historiska händelsen utan det är snarare ett exempel på hur det kunde ha sett ut 

under den aktuella tiden. Mats Jönsson är inne på samma spår då han beskriver film som en 

poetisk sanning, en armé blir verkligen en stor armé på filmduken. Han menar att detta ger en 

tyngd till beskrivningen av hur det såg ut under den aktuella tiden.
17

 Problemet med historisk 

film är dock flertalet. Ulf Zander påpekar att filmmakarna har samma mål som alla 

producenter, att just deras produkt ska konsumeras. Filmer är därför vinklade mot den 

                                                           
16

 Rosenstone, Robert A (2006). History on film/film and history. London: Harvard university press s. 160 
17

 Jönsson, Mats (2004). Film och historia. Historisk Hollywoodfilm 1960-2000. Lund: Studentlitteratur s. 8 
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målgrupp som kan tänkas vara intresserad av att se och köpa slutprodukten.
18

 Spelfilm 

producerad i Hollywood har dock en bredare målgrupp som mål och genom 

marknadsföringskampanjer och breda reklamkampanjer försöker man locka så många 

konsumenter som möjligt.
19

 Det finns en problematik i att historisk film är en 

inkomstbringande industri. De historiska händelser som inte talar till någon målgrupp eller 

inte ses som intressant nog att förmedla kan riskera att försvinna i utkanten av människors 

historiska medvetande.
20

 Det som inte ligger i synfältet finns inte. 

 

En grundläggande idé inom film är att skapa ett band mellan karaktärerna och tittaren, detta 

sker via igenkänningsfaktorn och kan också återfinnas inom historisk film. Denna 

igenkänningsfaktor bygger på att tittaren känner att händelserna som sker på duken går att 

applicera på dem själva, det som händer på filmen kan hända i deras eget liv.
21

 Detta gäller 

också hur filmskapare formar om historiska personer för att skapa en karaktär som tittaren kan 

ty sig till och identifiera sig med. Tittaren vill ha en karismatisk person med 

eftersträvansvärda egenskaper som inger sympati och skapar positiva reaktioner hos honom 

eller henne. Utan denna identifikation tappar tittaren snart intresset för filmen och dess 

innehåll.
22

 Jönsson menar att denna igenkänningsfaktor också bygger på att tittarens 

förväntningar och idéer om hur berättelsen på filmen ska se ut samt föreställningar om den 

historiska tid den gestaltar. Detta gäller allt från scenografi, känsla och dialog. Ju närmare det 

förutbestämda kanon filmen håller sig till desto trovärdigare blir den i tittarens ögon.
23

 Risken 

med detta är dock att den historiska bild som förmedlas, med tiden, kan bli felaktig. Om en 

händelse blir beskriven på ett likartat sätt vid upprepade tillfällen och med samma budskap 

förskansas detta i publikens historiska bild. Filmernas tolkning blir tittarens historiska 

sanning. Om filmen hamnar utanför denna förväntade bild, även om detta är närmare den 

historiska sanningen, ses denna på med misstro och tvivel.
24

 Publiken har en förväntning på 

att historisk film ska ligga nära sanningen och förmedla en så korrekt och realistisk bild som 

möjligt
25

 och detta kan alltså skapa en problematik när gränsen mellan fiktion och fakta 

                                                           
18

 Zander, Ulf (2006). Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet. Lund: Historiska media s. 14 
19

 Jönsson, Mats (2004). s. 31  
20

 Snickars, P & Trenter, C. Red (2004) s. 13 
21

 Jönsson, Mats (2004). s. 8 
22

 Zander, Ulf (2006). s. 27 
23

 Jönsson, Mats (2004). 9 
24

 Zander, Ulf (2006). s. 24 
25

 Ibid. s. 16 
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suddas ut. Denna problematik, att människor och främst elever i skolan jämför och avvisar 

historiska berättelser på grund av deras förkunskaper, har pekats ut som The Disney effect 

efter att forskare upptäckt att barn tenderar att koppla Disneys tecknade filmer till sin 

historiska bild.
26

 

 

Förutom att en filmskapare måste producera filmer som tilltalar tittaren och målgruppen finns 

det också ett mått av politisk och samhällsbunden påverkan. Jönsson driver tesen att en film är 

en bättre historisk källa när det gäller att beskriva hur samhället såg ut när filmen 

producerades, snarare än i hur den historiska period den beskriver tedde sig.
27

 Vissa kritiker 

menar att all historia är skapad och en konstruktion som gynnar den som skriver den. 

Vinnaren skriver historien och detta går också att applicera på filmen.
28

 Hollywood har 

exempelvis länge kritiserats för sin nära relation med den politiska makten i USA som de 

utvecklat sen tidigt 1900-tal och som fortfarande går att skönja i vissa filmproduktioner.
29

 

Eftersom de stora filmproduktionerna når ut till en så stor massa är detta ett påtagligt problem, 

trots att indipendentmedia inom film och andra media ökar i dagens samhälle, menar 

Jönsson.
30

 En diskussion angående att filmindustri formar ungas historiemedvetenhet i stället 

för att de själva införskaffa sig egen kunskap inom ämnet har därför varit frekvent 

förekommande i USA under en längre tid.
31

 Mark Ferro är en av de som höjer rösten i denna 

diskussion, han menar att;  

 To control the past is to master the present, to legitimize dominion 

 and justify legal claims. It’s the dominant powers [...] which own  

 or finance the media or means of reproduction, whether it be  

  school-books or strip-cartoons, films or television programmes.
32

  

 

Ferro menar, att hur vi ser andra människor och oss själva är formade av hur vår historia ser ut 

och hur vi tar till oss den som unga
33

 och att hela västvärldens historiesyn är utformad efter en 

etnocentrisk tanke och därför skev och otillräcklig.
34

  

                                                           
26

 Metzger, Scott Alan (2010). Maximizing the Educational Power of History Movies in the Classroom. Social 
Studies, Vol. 101  s. 127-136 Washington, DC: Heldref Publications. s. 128 
27

 Jönsson, Mats (2004). s.1 
28

 Zander, Ulf (2006.) s. 15  
29

 Jönsson, M (2004). s. 32 
30

 Ibid. s. 35  
31

 Jönsson, M (2004). s. 37 
32

 Ferro, Marc (2003). The use and abuse of history- or how the past is taught to children. Paris: Payot & 
Rivages. Inledning s. 2 
33

 Ibid. Inledning s. 1 



 
 

14 
 

Det finns dock många positiva aspekter med historisk film. En av dessa, som också kan ses 

som en nackdel, är dess enorma genomslagskraft. Intresset för historisk film och media är 

enormt, exempelvis sågs Stephen Spielbergs film Schindler´s list (1993) av 90 miljoner 

personer enbart i USA.
35

 Detta ger en enorm spelplan för filmskapare att skapa intresse och 

ökad förståelse inför historiska händelser. Vissa menar också att film, som når ut till många 

länder och olika grupper, skapar en form av gemenskap. Ländernas historia närmar sig 

varandra och skapar en form av förståelse och ökad kunskap om andra människor.
36

 

Rosenstone hävdar att filmen har fått oförtjänt mycket kritik och menar att all historia till viss 

del är förvanskad. Historia kan aldrig presenteras på ett rättvist sätt, oavsett vilket media som 

används i framställningen av den.
37

 Filmen har också en annan kvalité som inte ofta handlar i 

skymundan. I boken reel history, in defense of hollywood poängterar Robert Brent Toplin att 

filmen, med sitt limiterade spelrum, inte kan ge alla historiska teorier, synsätt och tolkningar 

rättvisa. Vad en film i stället har möjlighet att göra är att väcka starka känslor, öka 

nyfikenheten och få tittaren att börja ställa frågor kring historia och historiska händelser.
38

 

Historisk film är ofta klassiskt uppdelad i gott och ont, protagonisten är oftast en person 

tittaren kan identifiera sig med. Allt detta förmedlas i en berättelse som centralt förmedlar ett 

demokratiskt budskap och fokuserar på den lilla människan. Tittaren får vid upprepade 

tillfällen en moralisk undervisning genom den historiska filmen och därför en ökad etisk 

medvetenhet.
39

   

  

6.2 Film och skola, vad säger läroplaner och andra styrdokument? 

I läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att skolan ska 

ha som mål att varje elev efter avslutad grundskola ska ha kännedom och kunna använda sig 

av olika uttrycksformer samt använda modern teknik som ett verktyg för lärande.
40

 Elever ska 

alltså ha möjligheten att på olika sätt ta del av det mediala utbudet och själva kunna använda 

sig av det i sitt eget lärande. Dessutom säger läroplanen att eleven också ska ha kunskap om 

                                                                                                                                                                                     
34

 Ferro, Marc (2003). Inledning s. 6 
35

 Aronsson, Peter. ”Den osedda filmen – kulturarv och visualiseringsprocesser” Red. Snickars, Pelle & Trenter,  
Cecilia (2004) Det förflutna som film och vice versa, om medierande historiebruk. Lund: studentlitteratur. s. 85 
36

 Aronsson, P (2004) s. 92 
37

 Rosenstone, A. R (2006). s. 135 
38

 Toplin, B. Robert (2009). Reel history, in defense of Hollywood. Lawrence: University press of Kansas. s. 1 
39

 Ibid. s. 201 
40

 Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzess. s. 14 



 
 

15 
 

det kulturutbud som samhället innehar.
41

 I gymnasieskolan ska eleven också ha möjligheten 

att söka sig till faktabaserad och skönlitterär litteratur samt övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap och lärande.
42

 Under grundskolan ska undervisningen bidra till att eleverna får en 

ökad förståelse för hur historia och historiska berättelser används i samhället och reflektera 

över sin egen och andras användande av historiska kunskaper.
43

 Dessutom ska eleverna enligt 

kursplanen i historia på grundskolan, genom undervisningen, få ökade kunskaper om 

relevanta historiska personer och händelser och hur dessa har tolkats av samhället och hur 

dessa på olika sätt framställts i olika tider.
44

 I kursplanen för årskurs 1 – 3 står det också att 

eleverna i undervisningen inom de samhällsorienterade ämnena genom barnlitteratur, sånger 

och filmer ska ta del av skildringar från dåtid och nutid.
45

 Enligt skollagen ska alla skolor ha 

en rektor, denne rektor har som ansvar att se till att alla elever får tillgång till relevanta 

läromedel.
46

 Vad som definierar ett läromedel är dock inte uttalat varken i de nya läroplanerna 

eller i skollagen.
47

 Den definition som går att hitta finner vi i 1980 års läroplan där 

definitionen av ett läromedel är något verktyg lärare och elever väljer att använda sig av för 

att nå utsatta mål.
48

 Går vi ännu längre tillbaka finner vi i en utredning från 1969, att ett 

läromedel är den komponent i undervisningen som har den informationsförmedlade rollen av 

undervisningen i skolan. Det kan vara en text, radioprogram eller tv men också läraren räknas 

in i denna definition.
49

 Ett av de krav som lärare själva lägger på begreppet läromedel är, 

enligt undersökningar, att det skapar intresse hos eleverna och förenklar lärandeprocessen.
50

 

 

Vikten på att elever ska ha ett källkritiskt tänkande och få möjlighet att utveckla denna är 

också central i båda läroplanerna. I grundskolan ska eleven ges tillfälle att utveckla förmågan 

att ifrågasätta och värdera källor
51

 samtidigt som de också ska få tillgång till olika metoder att 
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samla kunskap utifrån dessa.
52

 I kursplanen för historia på gymnasieskolorna beskrivs att ett 

av historieundervisningens mål är att eleverna ska bredda, utveckla och fördjupa sin 

historiemedvetenhet genom att öka sina kunskaper om historiska händelser, metoder att 

processera dessa kunskaper med samt få en förståelse för hur historia används i olika 

situationer. Dessutom ska eleverna också få en ökad insikt i hur historia har format nutid och 

dagens samhälle.
53

 På grund av detta är det också viktigt att lärare och blivande lärare blir 

utbildade i och har ett källkritiskt tänkande när de väljer de läromedel de ska använda.
54

 För 

betyget E i den nya kursplanen för historia på gymnasiet (2011) ska eleven göra enkla 

reflektioner över källor användbarhet och värdera dem utifrån något källkritiskt kriterium.
55

 

Detta innebär att eleverna för att uppnå ett godkänt betyg behöver få lära sig ett mått av 

kritiskt tänkande angående källmaterial. Detta för oss in på nästa ämne, film som pedagogiskt 

redskap.      

 

6.3 Historiedidaktik och spelfilm som pedagogiskt redskap 

För att skapa en förståelse för hur historia och lärande inom ämnet fungerar kan det vara 

relevant att ta upp ett viktigt historiedidaktiska begrepp. I historieundervisningen idag 

återkommer begreppet historiemedvetenhet/historiemedvetande. Begreppet innefattar den 

mentala process som formar den samtida människans idé om sin tid, hennes historiska 

kunskaper och erfarenheter samt hur hon ser på en eventuell framtida utveckling.
56

 Denna 

historiemedvetenhet införskaffas mer och mer utanför skolans väggar och ska därför inte 

tillskrivas som enbart gångbart på den historia som skolan lär ut till eleverna.
57

 Det är dock 

viktigt att vara medveten om att den historiska kunskap som elever tar till sig utanför skolan 

är ostrukturerad och tendentiöst utvald.
58

 Det är viktigt att historieundervisning sker med 

tanke på och med hänsyn till att denna utanför skolan införskaffade kunskap.
59

 Eleven har en 
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möjlighet att tillgodose sig den historiska kunskap som läraren lär ut bättre om denna hänsyn 

tas och att undervisningen kopplas till det eleven känner till och intresserar sig av.
60

    

 

En av de första som uppmärksammade filmens potential som läromedel var den amerikanska 

forskaren John D. Milett. Milett uppmärksammade detta strax efter andra världskriget och 

menade att film har en positiv effekt på lärandet men att processen måste innefatta grundligt 

arbete före och efter filmen för att få önskad effekt.
61

 Film har också visat sig förenkla 

lärandet för elever i ett flertal ämnen.
62

 Människan lär sig mer genom rörliga bilder och ljud 

än vad de gör genom text. När en människa ser en film aktiveras båda hjärnhalvorna och 

inlärningskapaciteten ökar.
63

 Enligt undersökningar tar studenter in 50 procent av det de ser 

och hör i jämförelse med de 10 procent de tar in genom läsning.
64

 En annan fördel med film 

som pedagogiskt redskap är att stora textmängder och faktabeskrivningar kan ta flertalet dagar 

att läsa, medan samma berättelse kan presenteras på film under en mycket komprimerad 

tidsrymd.
65

 Det går dock att problematisera detta ytterligare. De bilder som strömmar förbi 

tittaren innehåller en mängd information, viktig som icke relevant, detta för att hålla intresset 

för det tittaren ser vid liv. Detta medför att det kan vara svårt att plocka ut det som är relevant 

för lärandet och det kan, exempelvis inom historieämnet, vara svårt att reda ut vad i bilden 

som ligger nära den historiska sanningen.
66

 Synen på film har länge varit och är fortfarande, 

att den endast är till för att roa tittaren och att den är en källa till nöje snarare än kunskap. Det 

finns dock en fördel i denna syn, genom att använda sig av den roande effekten film har kan 

frågor som annars är svåra att ta upp lättare och på ett naturligare sätt förankras i eleverna.
67

 

Film och även musik har också en förmåga att snabbt ge tittaren eller åhöraren associationer 

till andra förkunskaper.
68
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Det är som tidigare sagt viktigt med ett grundligt för och efterarbete för att filmer ska kunna 

få en positiv effekt på elevernas lärande. Men det är också viktigt att läraren är förberedd och 

påläst om filmen i sig. Genom att ha undersökt och sökt information om vad filmen tar upp 

för ämnen, dess produktionsprocess och bakomliggande budskap har läraren en bättre 

utgångspunkt när det gäller att bemöta elevers frågor och reaktioner på den.
69

 En svårighet att 

använda sig av film i undervisningen, speciellt i lägre åldrar, kan också vara att eleverna inte 

har de mentala verktyg som krävs för att bearbeta filmens underliggande teman. Det är därför 

viktigt att läraren är med och leder elevernas diskussioner och arbetssätt för att inget relevant 

ska falla utanför inlärningsprocessen.
70

 Genom analys av film kan elever skapa sig nya 

perspektiv och en djupare historisk kunskap.
71

 Den huvudsakliga utgångspunkten för urval av 

historisk film i historieundervisningen bör dock vara en kunskap om hur nära filmen ligger 

den historiska sanningen, det är få spelfilmer som är gjorda i utbildningssyfte.
72

 

 

Historia har som tidigare beskrivits stor påverkan på hur elever ser på sig egen samtid och sig 

själva. Historisk film och även andra kulturella medier kan för eleverna vara en spännande 

utgångspunkt i jakten på deras egen historiska identitet.
73

 Det är därför också viktigt att 

analysera vilka grupper av människor som en film väljer att inte porträttera eller porträtterar 

på ett negativt sätt.
74

 Film är utformat på ett sätt som ska få tittaren engagerad och berörd av 

historien den berättar, utan ett känslomässigt band drar inte filmen publik.
75

 De kan 

möjliggöra att eleven får känslomässiga reaktioner på händelser som skett långt tillbaka i 

tiden eller människor som de inte känner och som de i vanliga fall inte har något emotionell 

närhet till.
76

 Genom filmens porträtterande av människor problem, lidande, glädje och sorg får 

eleverna en känsla av att närvara vid dessa tillfällen, vara vittne till eller till och med uppleva 

dessa ting. Genom detta skapas en insikt och en förståelse för historiska händelser som är svår 

att förmedla på annat sätt.
77

 Detta kan dock leda till att eleven skapar för starka band och blir 

för engagerad i berättelsen. Ilska och rädsla kan skapa en förvirring som blir ett hinder i 
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inlärningsprocessen. Det är därför viktigt att läraren har en kunskap om och är medveten om 

att vissa ämnen kan vara svåra att hantera för vissa elever.
78

  

 

Intresseskapande är något som återkommer vid diskussionen om film som läromedel. 

Undersökningar visar att ett av lärarnas högsta krav på läromedel är att det skapar just intresse 

och lätt går att anpassa till elevers olika behov.
79

 Undersökningar har visat att populistiska 

filmer ökar intresset hos elever för historiska och även aktuella händelser.
80

 Ett varierat utbud 

av läromedelstyper ökar elevens intresse och motivation inför skolarbetet och höjer också 

andelen elever som når målen.
81

 Det är också viktigt att presentera elever för alternativa sätt 

till lärande, en ökad kreativitet när det gäller undervisning skapar en högre medvetenhet hos 

eleverna.
82

 Det skapar en viktig del i elevers historiska medvetande och det finns ett värde i 

att elever i och utanför skolan behärskar och kan analysera medier och kulturhistoria.
83

 

 

Det finns dock ett antal praktiska problem med film som historiskt läromedel. Ett av dessa är 

det filmen förmedlar förutom de historiska aspekterna. Våld är inte ovanligt i historisk film då 

det oftast är dramatiska händelser som blir föremål för filmatisering och detta innebär att 

många filmer har åldersgränser som en lärare måste ta hänsyn till. Detta kan bli problematiskt 

om eleverna går i grundskolan och filmen har en rekommenderad 15-årsgräns. Även om 

föräldrar har givit sitt godkännande kan det ändå anses problematiskt. Därför måste en 

genomtänkt bakgrund och motivering finnas för att använda filmen i undervisningssyfte för 

att läraren ska kunna använda den i undervisningen.
84

 Elever som exponeras för bilder de inte 

är vana vid eller som skapar rädsla eller obehag hos honom eller henne kan skapa en negativ 

syn på filmen i sig. En negativ bild av en film kan leda till att viktig information som filmen 

försöker förmedla går om intet och inte uppmärksammas av eleven och att filmen inte kan 

kopplas till senare eller tidigare undervisning.
85

 Ett annat praktiskt problem kan vara den 

tidsmässiga aspekten. En film tar ofta längre tidsrymder i anspråk. En film i sig är runt två 
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timmar lång och sedan tillkommer behovet av för och efterarbete. Många lärare löser detta 

med att dela upp filmen i delar eller helt enkelt visar utvalda klipp som är relevanta för det 

ämne som just för tillfället berörs i undervisningen.
86
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7. Historia är bäst på bio 
 

I detta avsnitt sammanfattas och presenteras de intervjuer som gjorts med de sex lärare som 

intervjuats i undersökningen. Det empiriska materialet sammanfattas under ett antal rubriker 

som sedan diskuteras och kommenteras med hjälp av de teorier som presenterats i föregående 

avsnitt. 

 

7.1 Urval, ”den ska passa ihop med ämnesområdet” 

Något av det första som kommer på tal när frågan om hur filmerna väljs ut kommer upp, är att 

den ska passa med det ämnesområde som för tillfället avhandlas i klassen. Lärarna poängterar 

här att det inte är undervisningen som ska utformas kring den aktuella filmen utan filmen ska 

snarare vara ett komplement till redan existerande läromedel, Tobias uttrycker det såhär;  

Ja, givetvis utgår jag från ämnesområdet vi läser, och sen… försöker jag hitta                    

nån spelfilm som på något sätt belyser innehållet i ämnesområdet på ett bra                               

sätt eller lyfter fram frågor som är värda att diskutera med det här historiska    

perspektivet vi har jobbat med…
87

 

 

Lotta har använt sig av filmen The Odyssey (1997) under lång tid i sin undervisning. Hon 

menar att hon filmen i sig inte är speciellt bra men att eleverna kan koppla samman de rörliga 

bilderna med de sagor som hon läser för dem under arbetsområdet om den grekiska 

högkulturen.
88

 Pernilla menar att det inte är filmens egentliga innehåll som är det viktigaste, 

utan ibland är det snarare så att den ska förmedla en känsla till eleverna om den aktuella 

epoken.
89

 Detta är också något som Lotta talar om. Hon menar att en film har som uppgift att 

ge ”bredd och djup” till ett ämnesområde och att det ska kännas som ett lämpligt tillfälle att 

använda en utvald film för att ge eleverna detta.
90

 De flesta av lärarna menar att det är viktigt 

att filmen passar in och ger eleverna en ökad bild av vad som utspelade sig under den aktuella 

perioden eller händelse som ämnesområdet försöker beskriva. Karl använder sig sällan av 
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spelfilm i sin undervisning av praktiska skäl men de få gånger det händer ska de ”ligga rätt i 

tiden”.
91

   

 

Lärarna har dock olika metoder för att välja ut exakt vilka filmer som ska användas. Pernilla 

väljer filmer som hon själv tycker är spännande och intressanta då hon vill veta att filmerna 

har förmågan att gripa tag i eleverna och väcka deras intresse för historia.
92

 Syftet men film är 

alltså inte bara att ge en bild av något, utan också för att skapa ett intresse för själva ämnet. 

Flertalet lärare återkommer till detta, filmen är en intresseskapare och urvalet sker med tanken 

av att filmen ska väcka starka känslor hos eleven. Lotta kallar filmen en flykt för fantasin 

snarare än en flykt från lektionen och menar att film ger eleverna något mer än bara text att 

basera sin kunskap på.
93

 Mats är inne på samma spår och menar att filmen kan liknas vid ett 

ankare, något eleverna kan haka upp sin kunskap på. Det viktigaste är att eleverna finner 

filmerna intressanta och blir engagerade i berättelsen.
94

 

 

Johanna är den lärare som talar mest om att filmerna ska ha någon form av historisk 

korrekthet. Hon menar att det är viktigt att eleverna inte får en felaktig bild och mer se allt det 

oviktiga och missa det som verkligen hänt. Hon väljer därför filmen som hon tycker ger en 

rättvis bild av händelsen eller perioden.
95

 Mats menar att en film som är helt felaktig i sin 

redogörelse också kan vara relevant för undervisningen, denna kan i stället ge eleverna 

tillfälle att reflektera över hur historia förmedlas på film.
96

 Karl tycker det är bra att få tips 

och råd från någon när det gäller att välja film; 

Eleverna är bra på att tipsa om bra och relevanta filmer tycker jag, och                                  

kollegorna kan också hjälpa till ibland med tips och råd och sådär…
97

 

 

Eleverna får här påverka och hjälpa till att välja undervisningsmaterial och arbetssätt. Mats 

och Johanna poängterar också att det är viktigt att själv titta igenom filmen innan den används 

i undervisningen. Mats anser att det är viktigt på grund av att det kan finnas scener som är för 
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våldsamma eller så kan filmerna innehålla sexuella scener som barn i lägre åldrar inte bör 

exponeras för.
98

  

 

Vilka spelfilmer som används i undervisningen är ganska likartade oavsett vilken lärare som 

tillfrågas. Troja (2004), en film om det trojanska kriget nämns av fyra av fem lärare och 

Gladiator (2000) nämns av fem som vanligt förekommande i deras undervisning. Filmen 

utspelar sig under romartiden och fokuserar på en general som degraderas och som sedan tas 

till fånga och blir gladiator i rom. De lärare som nämner denna menar dock inte att den 

egentligen är representativ för någon specifik händelse, det är snarare känslan och vad den 

representerar i filmen som får ta plats; 

 Sen har vi den här filmen, Gladiator som är kopplad till, hmm. Romarriket, 

 den visade jag… det är ju en djup film, och inte enkel på nått sätt så den visar

 inte jag i sjuan längre, jag visar den i nian […] den är, den visar ju också, så 

 att säga verklighet och den sjuka som fanns i det här romerska riket vad man 

 kan läsa sig till med ond bråd död…
99

   

 

Det är alltså även här inte den korrekta bilden av en händelse som är det viktigaste, Lotta 

tycker snarare att det är filmens förmedling av en tidsepok och dess grymheter som står i 

centrum. Johanna använder sig av miniserien Band of Brothers (2001) i sin undervisning av 

andra världskriget. Hon berättar om ett avsnitt där amerikanska trupper hittar ett 

koncentrationsläger utanför en by i Tyskland. Hon menar att det tydligt visar problemet med 

mötandet av något så okänt och ofattbart samt problematiken i att hjälpen de ville ge i form av 

mat och dryck snarare hade motsatt effekt från att hjälpa.
100

 Här får alltså reaktionerna från 

karaktärerna förmedla en känsla till eleverna, reaktioner och motsättningarna det skapar 

förmedlas genom skådespelare. Detta ges mer styrka, menar hon, genom att de överlevande 

soldater, vars egna upplevelser står som grund för filmatiseringen, får berätta och kommentera 

händelsen i avsnittet.
101

 Filmer är också vanligt förkommande när undervisningen handlar om 

andra världskriget. Ett antal filmer som Undergången (2004) om Hitlers sista dagar och 

Schindlers List (1993) får visa en annan sida av kriget. I två av fallen har Schindlers List 

(1993) visat för alla nior på skolan under samma tillfälle.
102

 Karl säger också att det är filmer 
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om Nazitiden som är mest aktuella i hans undervisning
103

 vilket alltså är representerat hos alla 

lärare. Pojken i randig pyjamas (2008) och Pianisten (2002) är andra exempel som lärarna 

nämner.  

 

7.2 Urval, analys och diskussion 

Det som är uppenbart är att filmen inte har rollen som ett läromedel att skapa undervisning 

kring, utan den har till uppgift att bredda det material som redan finns inom ett ämnesområde. 

Filmen har till uppgift att skapa en känsla för en händelse och fånga elevernas intresse. Detta 

är i linje med vad Toplin säger att film, även om den inte lyckas förmedla en rättvis historisk 

bild, har förmågan att väcka känslor och frågor hos tittaren om den aktuella tiden. Den enda 

lärare som poängterar hur viktigt det är att filmen visar en rättvis historisk bild är Johanna. 

Hon visar en rädsla för att eleverna ska infoga felaktig fakta i sin historiemedvetenhet och är 

enligt henne själv mycket kritisk i sitt val av film. Förutom Johanna är det Mats som 

reflekterar över hur korrekt eller inkorrekt en film kan vara. Han ser detta som en tillgång i 

undervisningen och använder sig av felaktiga förmedlingar för att ge eleverna en medvetenhet 

om att filmer per automatik inte är rättvisa i sin förmedling. De andra lärarna talar inte mycket 

om svårigheter med autenticitet i historisk spelfilm utan menar att de ändå kan förmedla en 

känsla för epoken och hur historiska platser sett ut. Det är också viktigare att filmerna skapar 

ett intresse än att de är historisk korrekta. Eleverna får något som gör dem intresserade av 

ämnet och ser det som en kul del av undervisningen. Det får dock stå som motpol till lärarnas 

utsagor om att filmerna också ska bredda elevernas kunskaper och ge dem en ökad förståelse 

för en plats eller en händelse. Lärarna verkar ha svårt att balansera i frågan, det är viktigast att 

filmen skapar ett intresse men det är också viktigt att eleven tar till sig nya kunskaper genom 

den. Teoridelen av detta arbete har visat att det finns en problematik när man använder film 

som historieundervisare, filmernas skapare har flera olika aspekter att ta hänsyn till när en 

film produceras och det innebär att den historiska bilden ibland snarare är byggd på hur 

publiken förväntar sig att filmen ska se ut snarare än vad som egentligen hänt. Detta kan 

påverka publikens historiska bild på olika sätt och detta är det få lärare som reflekterar över i 

intervjuerna. De vill skapa en känsla för sina elever men det är svårt att veta om de är 

medvetna om den påverkan film kan ha på elevernas historiemedvetenhet.  
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Lärarna verkar också medvetna om att filmens djup och fokus kan vara problematisk för vissa 

elever och därför svåra att bearbeta. Lotta visar detta tydligt då hon väljer att inte visa filmen 

Gladiator för sjundeklassare då den har för stort djup. I stället visar hon den först i nionde 

klass då hon tror att eleverna har de verktyg som behövs för att analysera det som sker på 

skärmen. Fokus läggs gång på gång hur karaktärerna får framföra en känsla till eleverna, 

vilket också är en av filmens fördelar. Eleven kan känna en närhet med de karaktärer som 

filmen beskriver och då få ett större emotionellt band till händelsen. Många av de filmer som 

visas har en koppling till andra världskriget och förintelsen och det kan tolkas som att lärarna 

tycker att det är viktigt att eleverna får en känsla och förståelse för just de händelser och den 

tidsepoken i historien.  

 

Något som är utmärkande för de filmer som väljs ut i undervisningen är att de alla är 

inspelade på eller i närheten av 2000 talet. Lärarna reflekterar själva inte över detta men det är 

tydligt att de större historiska filmer som kom under 1990-talet och i början av 2000-talet är 

de filmer som tilltalar lärarna mest som undervisningsmaterial. Detta kan ses som en metod 

att skapa intresse hos eleverna. Nyhetens behag kan locka eleverna mer än de filmer, som har 

en äldre prägel. Detta kan dock anses problematiskt då det enligt läroplanen är relevant för 

lärare att presentera olika tidstypiska tolkningar av historiska personer och händelser. Även 

om filmer som Cleopatra (1963) och Ben- Hur (1959) inte har den autenticitet som kanske 

anses lämplig, kan de ändå representera tidigare syn på historiska personer som Cleopatra 

eller perioder som romartiden. Ingen av lärarna verkar dock motvilliga och ointresserade av 

film som läromedel. Karl anser det problematiskt att visa film i skolan på grund av praktiska 

skäl men är annars positiv till fenomenet. De ser snarare film som något positivt, något som 

kan hjälpa elevernas fantasi och ger en starkare återkoppling till den kunskap som 

eftersträvas.  

 

Hur själva valet av film går till verkar dock variera. Vissa använder film de själva anser vara 

bra och intressanta men exempelvis Karl använder sig av metoden att eleverna själva får 

hjälpa till att välja. Enligt läroplanerna ska eleverna ha möjlighet att själva hjälpa till att 

utforma sin undervisning och det här är ett bra exempel på hur detta kan gå till. Genom att 

eleverna får ge tips och komma med förslag på undervisningsmaterial ökar elevinflytandet 

och även elevernas intresse för kommande undervisning. 
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7.3 Bearbetning; ”Man får inte låta den bli hängande i luften” 

Lärarna har olika sätt att arbeta när det kommer till film med det de flesta är överrens om är 

att man inte enbart kan visa en film och sedan inte behandla den efteråt. Karl berättar att han 

ibland är slarvig med arbetet kring film men att han försöker att inte låta den bli hängande i 

luften utan att eleverna på något sätt ska få ventilera sina åsikter om filmen efter den visats.
104

 

Mats och Pernilla ger oftast eleverna frågor som de ska fundera på eller besvara under filmens 

gång och sedan lämnar in eller diskuterar i klassen; 

 Jag delar oftast ut frågor… de har jag skrivit i förväg när jag tittat på  

 filmen [själv] och så får eleverna besvara frågorna i klassen när de tittar på den. 

 Efteråt brukar vi, vi brukar diskutera dem i helklass och sen kanske skriftligt. 

 De har fått skriva filmreflektioner ibland också…
105

      

 

Tobias förankrar gärna sina frågor i en specifik karaktär i filmen. Han vill bland annat att 

eleven ska se hur karaktären utvecklas och vilka händelser de själva fattar intresse för. De kan 

också handla om att eleverna ska beskriva de miljöer som filmen utspelar sig i. Vad ger de för 

bild av den aktuella tiden?
106

 Mats poängterar att det är viktigt att eleverna innan 

filmvisningen fått fördjupa sig i händelsen eller personen filmen ska presentera, detta för att 

eleverna ska ha en förkunskap de sen kan använda när de hanterar det som sker på 

bildskärmen men också i efterarbetet och diskussionerna.
107

 Detta menar också Tobias är en 

stor fördel men han tycker också att filmen kan vara startpunkten i ett ämnesområde. Genom 

att visa en film har eleverna sedan en färdig miljö där resterande kunskap kan kopplas 

samman med.
108

 

 

Många av lärarna arbetar gärna med filmer som de har delat upp i mindre portioner. Det 

förklaras med att det finns en problematik i att visa en hel film då det kan vara både 

tidskrävande och skapa okoncentration hos eleverna. Lotta diskuterar hur problematiskt det är 

att hon inte ännu fått tillgång till projektor kopplad till dator och därför inte har möjlighet att 

visa utvalda delar av en film;  
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 …jag skulle kunna gå in och klippa vissa avsnitt av filmer som jag  sett va, 

  som kan va jättebra och det är många gånger mer effektfull.  Att du plockar in 

 nånting […] tar in saker som gör att, ja men det blir levande, inte bara svartvita 

 bilder från då utan de är en akt idag
109

. 

 

Lotta menar alltså att klipp från filmer kan vara mer effektiva att visa för eleverna än en hel 

spelfilm. Mats är inne på samma spår då han förklarar att det är svårt att visa hur negativt 

påverkade en soldat blir på slagfältet och vad han eller hon genomlever enbart genom ord. 

Men att visa en krigsskådeplats via film gör att eleven känner känslan av att inte kunna fly 

och skapar en helt annan känsla. Filmen har en förmåga att förmedla någonting på väldigt kort 

tid och därför är ibland tio sekunder film bättre än en lång utläggning.
110

 Karl berättar att har 

inte visar film så mycket då det är tidskrävande
111

 medan Johanna menar att lösningen på 

tidsproblemet är att spola förbi de delar som inte är relevanta för den historiska bilden.
112

  

 

Det viktigaste är ändå att det finns någon form av arbete kring filmen. Mats menar att det är 

bortkastad tid att inte ge eleverna chans att arbeta med filmen och vad den visat. Utan detta 

arbete tänker eleverna inte efter och kommer därför inte heller att få en förståelse för den 

aktuella tiden och vad filmen har för budskap.
113

 Pernilla vill dock poängtera i sin beskrivning 

av efterarbetet att det ibland är svårt att göra någonting meningsfullt av filmvisningen. 

Eleverna kan ha svårt att se filmen för mer än en film och har svårt att reflektera över hur 

saker och ting framställs i den. De saknar verktygen att hantera alla intryck menar hon;  

 Jag vet inte riktigt, de kan ibland ha tänkt på något annat eller tappat 

 koncentrationen… Typ fastnat vid något de tycker är roligt, ja lustigt eller så

  och pratat bort massor av det som händer med den som sitter bredvid… De 

 kan inte riktigt hantera allt och de blir mest uttråkade och trötta. De kanske 

 tycker filmen är dålig eller så…
114

 

 

Johanna är inne på samma linje och menar att elever ibland har svårt att ta till sig de allvarliga 

skildringar som filmerna visar. De är avtrubbade av den stora kulturkonsumtionen och bilder 
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som hon menar skakat henne i samma ålder inte alls har samma intryck på vissa elever.
115

 

Lotta berättar att elever ibland har svårt att ta in tunga händelser, de kan ibland använda 

humor och/eller störa klassen som ett sätt att skärma av sig från det som händer på 

skärmen.
116

 Ibland kan det dock vara tvärt om, eleverna kan också har ett behov av att prata 

av sig om det de sett för att på så sätt prata av sig och hantera filmen.
117

 Vissa filmer är starka 

menar Tobias och de har ibland också en högre åldersgräns än vad eleverna har kommit upp i 

vilket kan medföra problem. De elever han själv har är under 15 år och det har hänt att han 

skickat hem brev där föräldrar till elev ska skiva under och godkänna att eleverna får se den 

film han valt att visa.
118

 

 

Tobias och Mats framhåller båda att spelfilm kan vara en bra utgångspunkt till en källkritisk 

övning. Tobias som arbetar i grundskolans senare år menar dock att detta kan ligga på en för 

hög nivå för eleverna;  

…du måste ju välja filmer som… på nått sätt inte är allt för tendensiösa på  

 nått sätt […] Eller så gör man det, så väljer man en väldigt tendensiös film.  

 Ser man nått klart budskap här? Finns det nån avsändare? Å visst som  

 en källkritisk övning kan man ju använda filmen också, definitivt. Men då  

 är vi nog kanske förbi högstadiet på nått sätt då måste det vara väldigt, 

 om man ska använda spelfilm till det, då får du ha en skärpt grupp i sådana fall…
119

 

 

Mats som också jobbar på grundskolan är inte av samma åsikt, han tycker det är ett bra 

tillfälle att eleverna får arbeta med källkritik och arbeta utifrån filmen och själva hitta faktafel 

och skriva en uppgift om hur det egentligen såg ut.
120

 Lotta tycker i stället att det som lärare 

kan vara svårt att alltid ha ett källkritiskt tänkande. Hon poängterar att det bästa sättet att göra 

eleverna medvetna är att peka ut för dem vad som inte är korrekt och vad som går att fastställa 

i dagens forskning. Hon ger exemplet Gladiator (2000) där det är viktigt för eleverna att bryta 

ner bilden av gladiatorer som superhjältar men att de ska behålla bilden av arenorna och själva 

spelen.
121
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7.4 Bearbetning; analys och diskussion 

Det är viktigt för lärarna att arbeta kring film även om vissa anser sig slarva eller att det 

ibland kan vara svårt. Detta är grundläggande för att ett arbete ska fastna hos eleven vilket 

också exempelvis Milett framhärdar. Då tidsaspekten är relevant är det slöseri med tid och 

resurser om eleverna inte tar till sig det som filmen försöker framföra. För att motverka denna 

tidsbrist är lärarnas förslag att dela upp filmerna i stycken och välja de delar som är relevanta 

för ämnesområdet. Det är självfallet positivt för tid och planering men en problematik i detta 

kan vara att eleven då tappar det känslomässiga band som en karaktär skapar under filmens 

gång och att den känslomässiga påverkan som annars kanske skulle skett går förlorad. Denna 

har lärarna tidigare framhärdat varit en av de viktigaste aspekterna med att visa film i skolan. 

 

Vissa av lärarna är oroliga för att eleverna vid vissa tillfällen inte tar åt sig det material som 

filmen är menad att ge dem. Genom okoncentration eller att filmen inte tilltalar dem kan de 

missa dess innehåll. Det kan bli svårt att arbeta med filmen som pedagogiskt läromedel om 

detta uppstår utan det blir snarare en förströelse och avbrott i den ordinarie undervisningen. 

Som det beskrivits i teoridelen av detta examensarbete har film en positiv inverkan på lärande 

då rörliga bilder tas upp bättre av mottagaren än text men det betyder inte per automatik att 

eleverna tar upp den rätta kunskapen. En film är full av andra moment som inte tillför 

eleverna någon historisk kunskap och det kan vara svårt för dem att sålla ut de relevanta 

bitarna, detta är något lärarna också uppfattat. Pernilla berättar exempelvis om elever som 

hittat något i filmen som de fastnat vid och tycker är lustigt och sen missar de relevanta 

bitarna. Johanna utrycker också att det tycks som att vissa elever ibland är avtrubbade och inte 

kan ta in filmens känslomässiga delar vilket teori och också lärarna framhärdar är ett av 

filmens syften.  

 

När frågan om källkritik kommer upp under intervjuerna är det flera av lärarna som suckar. 

Många av dem menar att det kan vara komplicerat och svårt att tänka på det källkritiska vid 

val av film då det oftast är en känsla de är ute efter. De två som framhärdar användandet av 

film som en källa till källkritiskt tänkande anser dock, att det är ett bra tillfälle att använda sig 

av film för att visa eleverna att det är nödvändigt att vara källkritiska. Enligt både läroplanen 

för grundskolan och gymnasieskolan är källkritik väldigt viktigt och det är alltså av stor vikt 
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att lärarna har med källkritiska övningar i sin undervisning samtidigt som det också ska finnas 

ett källkritiskt tänkande i läraren arbete över huvud taget. Det är då viktigt att det källkritiska 

också får plats i lärarens val av läromedel. Det är lätt att se att lärarna inte är speciellt 

engagerade i hur väl de filmer de väljer ut porträtterar de aktuella historiska fakta de 

förmedlar. Många av lärarna fokuserar i stället på känslan och de miljöer som filmen 

representerar. Lotta beskriver filmen som en flykt för fantasin och Tobias menar att film kan 

skapa en miljö som sedan eleverna kan placera in sin kunskap i. Av lärarna är det ingen som 

har kravet att filmen helt ska vara i enlighet med historisk forskning och trots att det är viktigt 

för många av dem att peka ut var eleverna ska vara medvetna om felaktigheter, så är det ändå 

känslan av epoken som är viktigast.  

 

7.5 Lärarnas syn på film som pedagogiskt redskap; ”det är en intresseväckare” 

Det första som kommer upp för de flesta när frågan om vilken positiv inverkan film har som 

läromedel och pedagogiskt redskap är, att det är ett bra sätt att få eleverna intresserade av 

ämnet eller just det området som just nu behandlas i undervisningen. Karl uttrycker sig såhär;  

…Det är ju bra att eleverna får se att Hollywood och regissörerna 

  tar upp historia i sina filmer, det gör dem intresserade av ämnet.  

 Att historia kan vara något som, ja, tas upp av andra än historie- 

 böckerna, gör det… intressant och coolt i deras ögon…
122

 

 

Han menar alltså att elever kan finna det extra värdefullt att historia tas upp i deras kulturella 

omgivning och att det kan leda till ett ökat intresse hos dem. Mats menar samtidigt att film 

över huvud taget engagerar eleverna och gör dem mer villiga att lära sig då det ses som ett så 

pass roligt och stimulerande avbrott av den ordinarie undervisningen.
123

 Lotta menar att det är 

viktigt att variera sin undervisning och att hon på senare tid känner att hon inte längre lyckas 

med detta, då är spelfilm och dokumentärfilm bra sätt att få en viss omväxling och det 

uppskattas också av eleverna.
124

 Johanna är den enda som egentligen tar upp rörlig bild som 

ett bra verktyg för att lära sig kunskap. Hon beskriver att hon under lärarutbildningen fick ta 
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del av litteratur som visade på att elever lär sig bättre via ljud och bild och därför är film ett 

bra läromedel.
125

  

 

Förutom Johanna är det bara Mats som fått ta del av undervisning i film som pedagogiskt 

redskap under sin tid på lärarprogrammet. Han berättar dock att det enbart är på grund av eget 

val av fördjupning som detta blev aktuellt.
126

 Johanna berättar om hur hon under sin 

undervisning fick analysera film utifrån ett genusperspektiv men ingen undervisning utifrån 

ett källkritiskt perspektiv var aktuellt. Hon menar dock att hon är medveten om vilket 

inverkan film kan ha på elevernas självbild genom den undervisning hon fått.
127

 Förutom 

detta är det ingen av lärarna som fått utbildning i att använda film som ett redskap i 

undervisningen. Inte heller har de genom lärarutbildningen fått någon hjälp i att välja filmer 

som är lämpliga för undervisning. Lotta medger att hon inte fått någon utbildning i detta men 

hon påpekar också att då hon utbildades var det fråga om en annan teknik än vad som är 

aktuellt i skolan nu och att det därför var ett större projekt att använda sig av film och därför 

inte speciellt vanligt.
128

  

 

De tekniska problemen är den främsta negativa aspekten lärarna framför när det kommer till 

att kritisera film som pedagogiskt redskap. Många av dem känner inte att de har den 

utrustning de behöver för att använda sig av film. Lotta framför till och med att hon känner 

sig åsidosatt på skolan då hon inte har tillgång till projektor i sin undervisningssal vilket gör 

att hon inte har samma möjlighet att använda sig av media sin undervisning.
129

 Tidsaspekten 

återkommer också frekvent, det är svårt att hinna med det arbete som krävs innan, själva 

spelfilmen och det arbete som krävs efter. Pernilla tycker inte att film i sig ger den effekt som 

den skulle behöva för att det ska vara värd att använda spelfilm frekvent i undervisningen.
130

 

Även Mats talar om bortkastad tid då en film inte blir emottagen väl av eleverna, men han 

menar också att om en film fångar eleverna ger det mer än mycket annan undervisning.
131
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Något som Johanna och Lotta framhåller som väldigt positivt med historisk film är, att den 

kan vara en bra ersättning för de besökande historieberättare från andra världskriget och 

förintelsen som tidigare varit vanligt förekommande i undervisningen av just de avsnitten. 

Johanna utrycker det så här;  

Det kommer ju inte att vara möjligt snart, att bjuda in någon och så… ja för 

 det finns ju tyvärr inte så många kvar som var med och kommer ihåg. Och det 

 är ju viktigt att eleverna liksom får en bild… en, vad ska man säga, kontakt  

 med det som var, på riktigt…
132

 

 

Lotta anser också att filmerna kan vara ett bra sätt att levandegöra historia. Hon menar att 

filmerna kanske inte har samma grad av sanning som en vittnesskildring har men hon 

sammanfattar det hela med orden;  

 Hellre en levande historia med vissa historiska fel än ingen levande historia alls!
133

 

 

Mats anser också att det är ett bra sätt att få eleverna att känna en form av kontakt med 

historien. Han menar att för barn i lägre åldrarna kan historia bli väldigt abstrakt om det inte 

finns någonting de kan koppla samman det med och här är filmen ett gott verktyg för att skapa 

denna ram.
134

 Även Pernilla talar om att film kan visualisera historien
135

 och detsamma gäller 

för Tobias, som tidigare beskrivet, anser att film kan skapa en bra bas för eleverna att fästa sin 

kunskap på.
136

 

 

Alla lärare kommer in på hur användandet av spelfilm inom undervisning kommer att se ut i 

framtiden. Den tekniska utvecklingen är på väg åt ett håll där det blir enklare menar de alla 

men det betyder inte per automatik att det kommer bli mer användande av spelfilm i 

undervisningssyfte. Johanna talar om hur hon själv skulle vilja använda sig av film på det 

sättet att eleverna själva får spela in historiska beskrivningar som sedan presenteras för resten 

av klassen. Hon menar att det på så sätt kanske blir möjligt att film ökar som 

undervisningssätt men att det inte betyder att spelfilmerna kommer få en speciell plats.
137
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Tobias menar snarare att det kommer ske en förändring av användandet i och med de nya 

läroplanerna i grundskolan och gymnasieskolan. Han tror att de mer styrda förhållandena 

kommer medföra att lärarna inte längre kommer ha utrymme, tidsmässigt, att använda sig av 

spelfilm i undervisningen.
138

 

 

7.6 Lärarnas syn på film som pedagogiskt redskap; analys och diskussion 

Filmen som pedagogiskt redskap har som främsta uppgift, enligt lärarna, att skapa eleverna en 

utgångspunkt, något bildmässigt verkligt att bygga upp sin kunskap kring. Lärarna 

framhävdar att historieundervisningen behöver en formskapande ådra och en hjälp för 

eleverna att förankra de abstrakta berättelser som historia annars består av. Vittnesuppgifter 

och dokumentärer har en förmåga att skapa en känsla hos eleven och detta kan också 

spelfilmen göra, vilket är något som lärarna genomgående poängterar. Det är också ett bra 

media att använda för att göra eleverna intresserade av själva ämnet. Det kan genom sin 

populärkulturella stämpel och genom att vara något som eleverna använder sig av på fritiden, 

ses som något positivt av eleverna och därför skapa ett större engagemang. Dessutom varierar 

film också undervisningen vilket läroplanerna pekar ut som något eleverna har rätt till att få.  

 

Det är tydligt att film också är en generationsfråga. Det är enbart de yngre lärarna som 

behandlat film som pedagogiskt redskap i sin utbildning. Det är också dessa två som uttrycker 

mest farhågor angående hur film påverkar eleverna och vikten av att film behandlas 

källkritiskt. Detta tyder på att det är relevant för lärarutbildningarna att ta upp begreppet film 

som läromedel speciellt eftersom läroplanerna anser att film är en del av en bra undervisning i 

alla ämnen, inte bara historia. Det är dock generellt dåligt med reflektioner om hur film kan 

påverka elevers historiemedvetenhet vilket också skulle vara relevant för lärarutbildningen att 

ta upp. Speciellt eftersom forskningen kring detta är så stort och att teorier visar att film kan 

vara ett så pass bra läromedel om det behandlas på rätt sätt. 

 

Alla lärare visar en positiv inställning till den tekniska utveckling som sker och anser att det 

medför en mängd möjligheter. Dock visar de inte någon enighet i hur spelfilm kommer att 
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användas i framtiden. Vissa menar att användningen kommer öka i och med den tekniska 

utvecklingen medan några redan nu tycker att tiden inte räcker till för filmvisning och arbetet 

kring det. Svårigheten i att kursmålen har blivit mer styrda och lektionerna oftast inte räcker 

till för en hel spelfilm gör att det kan bli svårt att visa film i klassrummet. Om det då kopplas 

samman med det sammanhangsskapande och de positiva visuella kopplingar elever kan göra 

genom filmen skapas då en problematik. Lärarna ger inget exempel på vad som kan ersätta 

filmens roll som levandegörare. Det är snarare så att filmen ses som en ersättning för tidigare 

vittnesskildringar när det gäller att skapa känslomässiga reaktioner hos eleverna. Historia 

framstår när lärarna berättar som något känslostyrt och känslor för tidigare händelser är viktigt 

för att skapa empati för det som är verkligt idag. Lotta uppvisar till och med en form av 

frustration för att hon inte har möjligheten att använda sig av film i undervisningen på grund 

av att de tekniska hjälpmedlen saknas i hennes klassrum. Det är något som fattas i hennes 

helhetsbild av vad historieundervisning är och behöver.  

 

Intervjuerna tyder på att det finns en vilja att använda sig av spelfilm i undervisningen. Det är 

tiden och tekniken som brister. Lärarna känner alltså att de inte har verktygen för att använda 

spelfilm i undervisningen trots att den enligt dem fyller en viktig funktion. Det finns ett antal 

negativa aspekter kring film som läromedel men lärarna ger övergripande positiva synpunkter 

på hur film kan användas och ger många exempel på vilka filmer som kan användas och på 

hur arbetet kring film kan se ut. Filmen öppnar också för ett ämnesövergripande arbete vilket 

också är relevant för skolan. 
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8. Slutsatser och sammanfattning 

Om man utgår från teorierna kring historisk film och lärande kan man se att det finns både 

positiva och negativa aspekter med detta. Film har förmågan att stimulera lärande och skapa 

intresse hos den som tittar, men den kan också lätt bli rörig och avsändaren har inte alltid det 

historiska som utgångspunkt i varför han eller hon gör filmen. Lärarna som intervjuats i denna 

undersökning använder alla spelfilm som läromedel, vissa mer än andra, men de är över lag 

positiva till detta. Alla är dock överrens om att filmerna kräver både förarbete och efterarbete 

för att fungera bra som läromedel och det kan ibland vara svårt att genomföra arbeten kring 

filmerna som gör att detta blir effektivt för elevens lärande. På grund av tidsbrist och tekniska 

orsaker kan det också vara svårt att få till ett frekvent användande av spelfilm i 

undervisningen även om det går att korta ner filmerna till relevanta klipp för att motverka 

detta.  

 

Urvalet sker dels bland de filmer som läraren själv sett men också genom tips och råd från 

elever och kollegor. Det viktigaste är dock att filmen är intressant och skapar en känsla hos 

eleverna. Det är inte alltid viktigt för de intervjuade lärarna att filmen har en stark historisk 

grund. Filmen behöver inte alltid vara helt trogen sin historiska förlaga så länge stämningen 

och miljöerna är nära sanningen. Det kan ibland till och med vara en fördel att filmen inte är 

helt objektiv och korrekt utan det kan i stället bli ett prov på elevernas förmåga att tänka 

källkritiskt eller ett utgångsläge för att arbete om detta. Det är dock få lärare som anser att den 

källkritiska utgångspunkten ska vara helt korrekta bilder av historien utan det är i stället den 

känslomässiga reaktionen de vill ha från eleven. Spelfilm är också ett bra sätt att variera 

undervisningen. Lärarna anser i många fall att det kan vara positivt för eleverna att få en 

variation i undervisningen vilket också är ett mål i läroplanerna. Lärarna arbetar sen utifrån 

diskussioner eller inlämningsuppgifter där eleverna får reflektera över det som skett på 

filmen, vilka känslor de haft kring karaktärerna och vad som varit rätt eller fel. 

 

Den huvudsakliga utgångspunkten för alla intervjuades användande av spelfilm i 

undervisningen är intresseskapandet och den känslomässiga reaktionen. Lärarna förväntar sig 

att eleverna känslomässigt ska reagera på det som sker i filmen. De ska genom detta få en 

förståelse för det som har skett och få en starkare bild av hur historiska händelser och miljöer 
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har sett ut. Vissa av lärarna anser att filmerna kan få samma betydelse som överlevande 

vittnen från exempelvis förintelsen haft tidigare. Då dessa minskar i antal på grund av att det 

nu är lång tid sen händelserna ägde rum, är film ett bra komplement för att skapa den 

sinnesstämning som eftersträvas hos eleverna då en så pass avgörande händelse avhandlas i 

undervisningen.  

 

Det är enbart de lärare som utbildat sig nyligen som har fått någon utbildning att använda sig 

av film i undervisningen. De äldre anser att tekniken inte var tillräckligt utvecklad när de 

utbildade sig och att det därför inte var relevant för utbildningen att ta ut spelfilm som 

läromedel. Den tekniska utvecklingen är något som anses positivt men de intervjuade har 

olika åsikter när det gäller hur framtiden kommer se ut för spelfilmen i skolan. Några anser att 

det på grund av den nya läroplanen och dess mer utstakade mål för kurserna gör att tiden inte 

kommer räcka till för att använda sig av spelfilm på samma sätt som idag. Andra anser att 

filmen har en given plats i undervisningen även om det möjligen kommer ta sig nya uttryck, 

som exempelvis samarbete mellan medieproduktion och historieämnet. Det finns dock en 

vilja hos lärarna att använda spelfilm, de ser det som en positiv förmedling av historiska 

synsätt och fram för allt skapar det ett annat synsätt hos eleverna. 

 

Det finns dock ett antal risker med att använda film i undervisningen menar lärarna. Eleverna 

kanske inte tycker filmen är speciellt bra och blir därför okoncentrerade under filmvisningen. 

Eleverna kan också fasta vid någon detalj i filmen som de anser speciellt viktig eller lustig 

och därför missa vissa viktiga delar med den historiska bild som filmen försöker förmedla. 

 

9. Avslutande diskussion 

 

Detta examensarbete har försökt ta reda på hur lärare använder sig av och ser på spelfilm 

inom historieundervisningen. Genom att intervjua sex olika lärare på olika skolor och med 

olika utbildningar har en bild av detta byggts upp. Det som är viktigt att ha i åtanke att dessa 

sex lärare är få av ett stort antal historie- och SO-lärare i Sverige och att undersökningen inte 

kan tala för alla dem. Men det är ändå en god inblick i hur spelfilm inom 

historieundervisningen ser ut och vilka tankar och arbetssätt som existerar kring den.  
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Den visar också på att det är viktigt med en utveckling inom lärarutbildningen där film tas 

upp som läromedel och vilka för och nackdelar dessa har när det gäller elevernas lärande. 

Speciellt då spelfilm och annan populärkultur läggs fram som en viktig del inom 

undervisningen, till exempel i läroplanerna. Det är relevant att eleverna får en variation för att 

göra undervisningen intressant och motiverande men det kan finnas en problematik i att 

använda sig av film på ett felaktigt sätt vilket kan få konsekvenser för elevens fortsatta 

lärande. Lärarna anser inte att filmen behöver vara helt korrekt i sin historiebeskrivning utan 

att känslan av epoken ska ses som det mest positiva. Denna utgångspunkt är självklart lika 

viktig som andra frågor, speciellt när det gäller allvarliga ämnen som förintelsen eller andra 

liknande händelser. Men det källkritiska tänkandet får inte överskuggas av hur enkelt rörlig 

bild förmedlar detta, då bilderna också kan förmedla en skev bild av verkligheten.  

 

 

Att eleverna kan blir mer intresserade av ämnet i och med användandet av spelfilm tyder på 

att film i undervisningen är en positiv utveckling. Det är tydligt att det finns en vilja hos 

lärarna att använda spelfilm i undervisningssyfte då de anser att den har många fördelar. Den 

tekniska utvecklingen har lett till att det nu är lättare att använda film som läromedel. Det som 

ligger filmen till last är att den är tidskrävande och för att arbetet ska ge resultat behöver den 

också mycket för och efterarbete. De känslomässiga reaktionerna som eleverna känner inför 

en rörande film kan säkerligen göra dem medvetna om och skapa empati för andra människor, 

men faktakunskaper är svårt att skapa genom ren spelfilm. Det är viktigt att filmen omges av 

andra arbetssätt och att filmen snarare ses som ett komplement till undervisningen och en 

extra tillgång snarare än ett rent ämnesuppbyggande läromedel. Det är positivt att eleverna får 

någonting de kan se direkt att förankra sin kunskap i. Denna effekt har inte endast rörlig bild 

utan också studiebesök och liknande.  

 

 

Diskussionen kring historisk film och vilken bild de framställer är en stor diskussion världen 

över. Den är relevant att ta del av denna om filmen ska användas som läromedel i 

historieundervisningen. Historisk film har en förkärlek att visa det publiken förväntar sig och 

tror sig vilja se samt, att film från början inte heller är till för att vara ett läromedel. Spelfilm 

har som utgångspunkt att roa och ge tittaren någonting som berör dem. Självfallet går det att 

använda detta känslofokus i undervisningen och det görs också om dessa lärare får tala för 

helheten. Men det kan också innebära att publikens förväntningar inte överrensstämmer med 
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vad som hänt historiskt sett. Detta innebär att en felaktig förkunskap fortsätter att passera. Det 

är därför viktigt att lärare själva tittar igenom de filmer de vill använda i undervisningen. De 

ska vara medvetna om vilka brister filmen har och använda detta till sin fördel. Det är också 

viktigt att eleverna får en medvetenhet om att filmer gärna spär på och överdriver för att en 

scen ska göra så stort intryck som möjligt. Det är viktigt att poängtera att arméerna i 300 

kanske inte var så stora i verkligheten, det är viktigt att poängtera att gladiatorerna inte var 

muskulösa elitsoldater. Annars kopplar eleverna ihop sin kunskap med bilder som visserligen 

gör historien mindre abstrakt men tyvärr snedvriden i sin storslagenhet.  

 

 

Något som lärarna också glömmer i sina funderingar är den genusaspekt som filmer 

representerar. Många filmer har klassiskt stereotypa könsroller och det är då viktigt att inte 

glömma att anmärka på detta. Filmer är barn av sin tid, de presenterar det politiska och 

samhälleliga läge som var rådande under dess produktionstid. Detta innebär ett problem då 

det presenteras som ett läromedel och måste genomgå en större kontroll. Det filmen visar 

kanske i sig är ett litet problem, men en felaktig historiemedvetenhet hos barn och ungdomar 

kan leda till större konflikter i framtiden. Människor skapar till viss del sin identitet via 

kulturen och film är en genomslagskraftig del av denna. Spelfilm ska användas i 

undervisningen, den är intressant och påverkar lärande positivt men det måste också finnas en 

tanke bakom. En försiktighet som lärare måste vara väl medvetna om. 

 

 

10.  Framtida forskning 

Det finns ett flertal vinklar man kan utgå ifrån när det gäller historisk film som pedagogiskt 

redskap. En utgångspunkt är vad eleverna känner kring spelfilm som läromedel. Vad anser de 

att den har för negativa samt positiva aspekter? Dessutom finns det då också möjlighet att 

undersöka på vilket sätt arbetet behöver formas för att eleverna ska anse det effektivt för deras 

lärande. Samma utgångspunkt kan innefatta hur den historiska bilden påverkas av historisk 

film både i skolan och privat. Ser eleverna på historisk film? Vilken annan populärkultur tar 

de del av som har ett historiskt tema?  
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Det går självfallet också att utveckla denna undersökning och utöka den till antingen fler 

lärare eller fler ämnen. Spelfilm används även inom andra ämnen och det kan vara intressant 

att se hur olika ämnen behandlar film. Skiljer sig de olika arbetssätten åt och vilka olika filmer 

används? Har de liknande teman eller är har användandet en stor spridning i genre, 

ursprungsland och producenter?  

 

En tredje utgångspunkt kan vara vilken bild utvalda filmer egentligen visar. En analys av 

vilket budskap filmen har, vad är nära historisk forskning och vad är påhittat eller snedvridet 

för underhållningens skull? Samtidigt kan temat också utgå ifrån frågan om historisk film har 

skyldighet att vara så korrekt som möjligt? Eller är det ens möjligt att vara korrekt när det 

gäller historia? 
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