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Abstract: 

Syftet med denna studie har varit att, utifrån aktuell forskning, urskilja vilken 

didaktisk betydelse film kan ha i undervisning i ämnet historia i grundskolan. För 

att besvara studiens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts 

i vilken vetenskaplig forskning inom området har sökts, granskats och analyserats. 

Resultaten visar att filmens betydelse som pedagogiskt verktyg i historie-

undervisning kan delas in i tre kategorier; film som betydelse för elevers 

motivation, film som betydelse för elevers ökade förståelse för ämnet, samt film 

som betydelse för elevers kritiska tänkande. Vidare har möjligheter och svårigheter 

med film som pedagogiskt verktyg utifrån de tre kategorierna urskilts. Resultatet 

visar på olika aspekter av möjligheter och svårigheter med film, där fokus ligger 

på förförståelse och elevers meningsskapande. 
 

Nyckelord:  

film, historia, historiedidaktik, undervisning  
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Musik och film reflekterar sig i historiens spegel, och reflexerna visar sig i en 

mångfald. Mångfalden utgörs av perspektiv och uppfattningar om vad som skapat 

vår historia. Utan kulturella uttryck såsom film och musik förlorar den historiska 

framställningen ett avgörande djup. 

(Hermansson Adler 2014:191) 
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1. Inledning 

Under min verksamhetsförlagda utbildning och de tillfällen jag tillbringat som 

vikarie på stadens grundskolor tycker jag mig sett att visning av film många 

gånger används som undervisningsform och pedagogiskt verktyg i grundskolan. 

Detta kan motiveras utifrån aktuell läroplan där det går att läsa att: ”Skolan ska 

främja elevernas harmoniska utveckling […] genom en varierad och balanserad 

sammansättning av innehåll och arbetsformer.” Vidare ska ”Eleverna […] få 

uppleva olika uttryck för kunskaper” (Skolverket 2011:10).  

  

När jag som barn gick i grundskolan på 80-talet var filmvisning något jag såg fram 

emot, något positivt och annorlunda utöver de ”vanliga” lektionerna. Idag kan jag 

höra elever sucka och beklaga sig över att de ska få se på film igen, möjligen som 

en konsekvens av att de gör det så ofta.  

 

Att det visas mer film i skolan idag än när jag var barn kan rimligen ha att göra 

med tillgängligheten. Idag är den betydligt större, tack vare internet och den 

enorma mängd streamingtjänster som finns att tillgå. Filmen kan tillsammans med 

ökad tillgänglighet bli en del i skolans uppdrag att just variera och balansera 

undervisningens innehåll. Aspekter som tidsbrist, där film kan ses som ett 

lättillgängligt materiel som kan kräva mindre planering än andra typer av 

lektioner, kan också vara en bidragande orsak. Men oavsett orsakerna till 

filmvisning är det betydelsen av vad film kan föra med sig för elever som fångar 

mitt intresse. Betydelsen av att använda film som pedagogiskt verktyg i 

undervisningen i ämnet historia är intressant ur många aspekter där vi som lekmän 

kan ha många uppfattningar.  

 

Studiens relevans ligger dock i mina funderingar kring lärares syfte med 

filmvisning i klassrummen. Jag misstänker att lärare många gånger saknar tydliga 

syften med varför de visar film för elever, något som denna studie kan hjälpa till 

att utforska. Med detta som utgångspunkt framstår det som intressant att närmare 

studera vilken betydelse forskningen kunnat fastställa av filmvisning för elever i 

skolans SO-undervisning, med särskilt intresse för historieundervisningen i 

grundskolan. 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att urskilja vilken didaktisk betydelse film kan ha i 

undervisning i ämnet historia i grundskolan. De frågeställningar arbetet bygger på 

är: 

 Vilka olika didaktiska betydelser av filmanvändning i historieundervisning 

kan urskiljas i aktuell forskning i grundskolan? 

 Vilka skilda möjligheter och svårigheter karaktäriserar de didaktiska 

betydelser av filmanvändning som urskiljs?  



Beatrice Sigvardsson Examensarbete 1 Högskolan Dalarna 

6 
 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs först kortfattat vad som ingår i begreppet historia. Vidare 

definieras kortfattat vad som menas med film. Genom granskning av 

forskningsresultat kring film i historieundervisning i aktuell forskning, kommer 

fokus ligga i begreppet betydelse. Vidare kommer avsnittet att behandla vad 

styrdokumenten tar upp om pedagogiska verktyg i ämnet historia samt hur film 

som pedagogiskt verktyg kan användas i undervisning.  

 

3.1 Begreppet historia 

Enligt Svenska akademiens ordlista (SAOL) beskrivs begreppet historia som 

mänsklighetens utveckling, (SAOL 2013:336) något som överensstämmer med 

Kjeldstadlis (1998:29–31) beskrivning av historia där han menar att historia 

beskriver det som hänt och hur samhället har sett ut i det förflutna. Historia 

handlar om människor, och är såväl ett humanistiskt ämne som ett kulturämne som 

bygger på historiens olika beståndsdelar. Enligt Nationalencyklopedin (1992:19) 

förklaras historia som en förfluten verklighet samt densammas skildring och 

utforskning via spår som människor lämnat efter sig i den förflutna verkligheten. 

Historia har en vedertagen betydelse av en passerad tid och en verklighet som 

grundar sig på olika historiska fynd och berättelser.  

 

3.2 Begreppet film 

En film kan definieras på flertalet sätt, men i denna studie avses film i form av 

såväl spelfilm, animerad film och så kallad faktafilm. Film är ett massmedium som 

kännetecknas av att det finns rörliga bilder och då oftast i kombination med ljud 

(Wikipedia 2009). 

 

3.3 Styrdokument kring ämnet historia i årskurs 4-6 

I kursplanens syftesbeskrivning för ämnet historia går bland annat läsa att elever 

via undervisning ska utveckla: ”förståelse för hur historiska berättelser används i 

samhället och i vardagslivet”. Vidare ska elever kunna kritiskt granska, tolka och 

värdera källor som används för att skapa kunskap i ämnet historia. Elever ska även 

kunna reflektera över hur de och andra använder sina kunskaper, samt i vilka 

situationer de används och ur olika perspektiv (Skolverket 2011:172). Ett av 

skolans uppdrag är att applicera olika perspektiv i undervisningen. För att eleverna 

bättre ska skapa förståelse för sin samtid och ge dem möjlighet till ett dynamiskt 

tänkande kan ett historiskt perspektiv vara lämpligt och även förberedande inför 

dess framtid. Som nämndes inledningsvis ska skolan även erbjuda eleverna 

variation och balans i sitt undervisningsutbud, för att på så sätt underlätta att elever 

utvecklas harmoniskt. Vidare är en multimodal undervisning önskvärd där elever 

ges tillfälle att ”uppleva olika uttryck för kunskaper” (Skolverket 2011:9–10).  
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3.4 Film som pedagogiskt verktyg 

Film ger oundvikliga associationer för åskådaren och berättar inte bara en historia 

utan även något om historien och det synsätt som förekom när filmen gjordes. 

Hermansson Adler (2014:180–181) menar att film, utöver associationer och 

konstnärliga ändamål, även kan verka som politiskt medel, och därmed ”skänka en 

djupare förståelse av den tid de skildrar”. En film berättar med andra ord inte bara 

sitt innehåll för betraktaren, utan ger även bilder av tiden som filmen utspelar sig i, 

men likväl tiden för filmens tillkomst. Hermansson Adler menar att ”resultatet 

blev ett konstverk som kan förklara något om den historiska händelsen”. Denna 

relation mellan verk – skapare - samhälle skildras i figur 1, där ett sociokulturellt 

undervisningsperspektiv tillämpas i den studien och ger eleven kunskap om såväl 

filmen som den tid filmens skapare levde i. Om elever analyserar filmer utifrån 

verk, skapare och samhälle kan nya perspektiv öppnas och göra en djupare 

historisk kunskap möjlig.  Elever kan även analysera huruvida en film förmedlar 

historiska händelseförlopp genom att ställa sig frågan viken roll konstnären eller 

filmmakaren har till makten, eller andra nära samtida händelser vid filmens 

tillkomst. Hermansson Adler (2014:191) uttrycker det på följande sätt: ”Musik och 

film reflekterar sig i historiens spegel, och reflexerna visar sig i en mångfald. 

Mångfalden utgörs av perspektiv och uppfattningar om vad som skapat vår 

historia. Utan kulturella uttryck såsom film och musik förlorar den historiska 

framställningen ett avgörande djup”. Utifrån film kan analyser göras som visar på 

vad som eventuellt influerat eller påverkat t ex ungdomar i Sverige under en viss 

tidsepok. 

 
Figur 1. Beskriver den roll en konstnär intar med sitt verk (inspiration från Hermansson Adler 

2014:188). 

 

3.5 Att undervisa med film som pedagogiskt verktyg 

Inom historiedidaktiken finns många byggstenar, där en mindre utforskad del är 

filmen som pedagogiskt verktyg. Deldén (2016:191–192) menar att läraren måste 

utgå från elevernas förförståelse av film och sedan arbeta didaktiskt och göra 

eleverna medvetna om dess reaktioner, såväl spontana som eftertänksamma. 

Genom att hjälpa elever förstå det de ser och känner vid filmtittande kan elevernas 

historiska perspektiv vidgas och de kan lära sig anamma historia med 

eftertänksamhet. Till detta krävs även att läraren äger kunskap om såväl den 

historiska kontext som utspelas som produktionen kring filmens tillkomst. Lärare 

Verk 

Skapare 

Samhälle 
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bör använda film som ett pedagogiskt redskap där elevernas förförståelse ligger i 

fokus och kan utveckla dess kritiska tänkande. Eleverna kan på så sätt utveckla sin 

historiefilmslitteracitet. 

 

Film kan enligt Russell (2012:1-2) föra elever närmare de människor och 

händelser de studerar. Samtidigt menar Russel att film som pedagogiskt verktyg är 

en effektiv strategi för att lära ut delar inom samhällskunskapsområdet. Film 

påverkar och influerar människans syn på historien samtidigt som den kan ge en 

mer exakt tolkning av historien. För att göra filmtittande i klassrum till en 

meningsfull och engagerande aktivitet menar istället Walker (2006:31) att tittaren 

måste kunna anamma de sociala, politiska och ideologiska intressen som filmen 

bygger på. Samtidigt måste tittaren även engagera sig och anta en specifik 

ståndpunkt utifrån filmens handling. Elever måste lära sig att identifiera begrepp 

och så att säga ”[…] läsa mellan raderna”
1
 vilket lättast görs genom att se och 

analysera korta scener åt gången. När eleverna lärt sig identifiera begrepp i filmer 

kan de vidareutveckla sin förmåga att utvärdera ursprungskällor. Från början kan 

det underlätta att använda arbetsblad och frågeformulär, men allt eftersom kan 

eleverna lära sig att finna begrepp och analysera filmer utan hjälpmedel.  

 

Att se film kan också vara provocerande och intellektuellt utmanande. Kavan och 

Burne (2009:431–432) menar att film kan förstärka minnet och ge förbättrat 

inlärningsmönster om filmen såväl kritiskt granskas som diskuteras. Det 

förekommer även förslag på att bedömning av filmtittande kan vara en del i 

utmaningen av att använda film som pedagogiskt verktyg. Det är en utmaning att 

välja historiska filmer enligt Metzger och Suh (2008:93). Filmen kan vara som en 

historisk berättelse eller saga men även ett hjälpmedel för elever att visualisera 

historien. Båda delarna kan ge upphov till känslor och historisk empati. Att 

använda film som pedagogiskt verktyg tar dock såväl tid i anspråk likväl som det 

kräver ett tydligt syfte i valet av film. Stoddard och Marcus (2010:83–84) anser att 

syftet med filmen även klargör det perspektiv läraren vill anlägga med sitt 

undervisningsmoment. Om film ses som ett nödvändigt pedagogiskt verktyg i 

undervisningen måste läraren vara kritisk i sitt användande av film. 

 

Film som pedagogiskt verktyg kan vara komplext och även problematiskt. Deldén 

(2016:191) menar att lärare måste veta hur filmer berör eleverna för att öka dess 

historiska förståelse. Russell (2012:2, 10) menar också att historiska filmer kan ge 

en felaktig tolkning av historien och att de ofta används på samma sätt som en 

textbok, det vill säga genom att läsa eller se, göra ett test eller svara på frågor. 

Russel har via sina undersökningar kommit fram till att lärare sällan är tillräckligt 

förberedda när de ska visa film och att de många gånger saknar utbildning i hur 

film kan användas som pedagogiskt verktyg.  

                                                           
1 Min översättning av ”read between the lines” 
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Det som legitimerar detta arbete och denna litteraturstudie är därför att finna 

värdet i vad film kan göra för elever i grundskolan, utifrån skolans styrdokument 

och de didaktiska betydelser film kan föra med sig.  

 

I kursplanens syftesbeskrivning för ämnet historia går bland annat läsa att elever 

via undervisning ska utveckla: ”förståelse för hur historiska berättelser används i 

samhället och i vardagslivet”. Vidare ska elever kunna kritiskt granska, tolka och 

värdera källor som används för att skapa kunskap i ämnet historia. Elever ska även 

kunna reflektera över hur de och andra använder sina kunskaper, samt i vilka 

situationer de används och ur olika perspektiv (Skolverket 2011:172). Ett av 

skolans uppdrag är att applicera olika perspektiv i undervisningen. För att eleverna 

bättre ska skapa förståelse för sin samtid och ge dem möjlighet till ett dynamiskt 

tänkande kan ett historiskt perspektiv vara lämpligt och även förberedande inför 

dess framtid. 

  

4. Metod 

Enligt svensk skollag ska all utbildning ”vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (SFS 2010:800, 1 kap, § 5). I Skolverket (2011) Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 nämns att skolverksamheten 

”[…]ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och [– -] nya metoder 

prövas och utvecklas” (Skolverket 2011:11). Denna litteraturstudie avser att stödja 

skolans arbete i att nå skollagens och skolverkets krav på att utbildning ska vila på 

vetenskaplig grund som bland annat prövas och utvecklas. Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013:18) skriver om evidens och evidensbaserad 

praktik, där de menar att systematiska litteraturstudier bör innehålla såväl 

vetenskap som beprövad erfarenhet för att nå ny och mer pålitlig kunskap, eller 

som Kornhall (2014:76) uttrycker det: ”[…] beprövad erfarenhet är forskning 

inom professionen”. Att systematiskt studera litteratur inbegriper enligt Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013:32) flertalet steg som i denna studie varit 

vägledande i examensarbetet: 

 Motivera varför studien görs (problemformulering)  

 Formulera frågor som går att besvara  

 Formulera en plan för litteraturstudien  

 Bestämma sökord och sökstrategi  

 Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller 

vetenskapliga rapporter 

 Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

 Analysera och diskutera resultatet  

 Sammanställa och dra slutsatser.  

 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Det innebär att resultaten som 

presenteras är en sammanvägning av tidigare resultat i en ny nystrukturerad och 
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rekonstruerad kunskap. I detta avsnitt presenteras bland annat etiska överväganden 

och vilken sökprocess och vilka urvalskriterier som tillämpats. Även en 

presentation av valda texter och dess databearbetning finns med samt en 

presentation av hur begreppet betydelse formas.  

 

4.1 Etiska överväganden 

Riktmärke för mitt arbete bygger på tidigare dokumenterad kunskap, varför det är 

av största vikt att urval och presentation av resultat sker utifrån forskningsresultat 

som tagits fram under etiskt godtagbara former. Med det menas att endast studier 

som genomgått etiska överväganden bör användas samt att alla resultat 

presenteras, oavsett om de stödjer min egen personliga åsikt eller inte (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013:70).  

 

Denna litteraturstudie har baserats på studier från vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

licentiatuppsatser, bokkapitel och doktorsavhandlingar för att tillmötesgå de etiska 

överväganden som eftersträvas. Urvalsprocessen av artiklar och litteratur 

presenteras närmare i senare avsnitt. 

 

4.2 Sök- och urvalsprocess  

Sökstrategin för detta examensarbete kan närmast liknas vid en osystematisk 

upptäcktsresa där vägen varit såväl brokig som lång. Den ursprungliga ambitionen 

var att strukturerat söka efter relevanta vetenskapliga texter i för ändamålet 

relevanta kanaler. Efter en tids sökarbete tenderade dock sökandet att mer och mer 

föras vidare ”från den ena texten till den andra” vilket succesivt medförde att 

arbetet gradvis styrdes från en text till den andra genom texterna i sig, mer än 

genom en strukturerad urvals- och sökprocess. Detta arbetssätt kan ha medfört att 

jag å ena sidan missat material som inte stått att finnas i den breda strömfåran jag 

paddlat i, å andra sidan har jag möjligen getts tillfälle att navigera till platser jag 

annars kan ha missat.  

 

I början av sökprocessen användes webbsidan Uppsatser.se. Där gick att, via andra 

studenters uppsatser med liknande frågeställningar, finna uppslag till användbar 

litteratur utifrån deras referenslistor.  

 

Utifrån arbetets syfte och frågeställning valdes ett antal sökord ut. Sökorden som 

användes för systematiska sökningar i olika databaser var bland annat film i 

historia, film i undervisning, film som pedagogiskt verktyg samt film, history, 

education och undervisning enskilt. Så kallade trunkeringar (asterisk i början eller 

slutet av ordet) användes för att hitta olika varianter av ett ord/begrepp (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013:81). Resultatet av sökningarna genererade i 

stora mängder data vilket gjorde att innehållet begränsades till de etthundra första 

träffarna och efterkommande data bedömdes som irrelevant för studien. Några 

författarnamn dök upp mer frekvent än andra i sökningarna, varför dessa blev extra 
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intressanta och gav upphov till sökningar på namn och inte bara ord. Exempel på 

återkommande namn var Catharina Hultkrantz och Maria Deldén. Maria Deldén 

kontaktades personligen mailledes då en av hennes publikationer inte gick att finna 

i fulltext
2
, medan andra fanns tillgängliga. Slutligen landade sökningarna i ett 

resultat om åtta artiklar, som presenteras mer ingående längre fram. 

 

Till denna studie har flera databaser använts, för att på så sätt täcka upp så stor del 

som möjligt av tillgänglig litteratur inom området: 

 Uppsatser.se - På Uppsatser.se kan man söka bland ett stort antal magister- 

och kandidatuppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsatser.se 

samarbetar med LIBRIS vid Kungliga biblioteket i Stockholm. I denna 

studie har sökningar efter uppsatser gjorts i Uppsatser.se, för att den vägen 

finna användbara referenser. 

 SUMMON@Dalarna – Via Högskolan Dalarnas söktjänst Summon går att 

söka i bibliotekets tryckta och elektroniska material (Högskolan Dalarna 

2015). I denna studie har sökningar efter vetenskapliga tidskrifter, 

doktorsavhandlingar, bokkapitel och livsuppsatser gjorts i SUMMON. Då 

högskolan abonnerar på vissa tjänster kan även databaser från dessa gå att 

finna, vilket gör att viss överlappning med andra sökningar från andra 

databaser kan bli möjliga.  

 DiVA Portal – Digitala Vetenskapliga Arkivet är en gemensam söktjänst 

och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser 

producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner (DiVA 2015). I 

denna studie har sökningar efter vetenskapliga tidsskrifter, 

doktorsavhandlingar, bokkapitel och livsuppsatser gjorts i DiVA Portal. 

För att studien ska delge resultat utifrån så aktuell litteratur som möjligt har 

urvalskriteriet begränsats till att omfatta litteratur från 2006 och framåt. Oberoende 

granskning, så kallad peer review, där innehållet i och kvalitén på artikeln har 

granskats av sakkunniga inom området (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström 2013:61–62) har skett av samtliga tidskriftsartiklar. Även 

doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser och bokkapitel har erhållits som ett resultat 

av sökningen. Sökorden har uteslutande varit på svenska och engelska, varför även 

resultaten endast är på dessa två språk. Kriterier för innehållet är studier inom 

utbildningsvetenskapligt område samt med relevant innehåll för årskurs 4-6 eller 

motsvarande. Då syftet med studien är att undersöka filmens didaktiska betydelse 

som pedagogiskt verktyg begränsas urvalet till studier som behandlar film i 

undervisning och då främst inom historieämnet. Urvalet av träffar gjordes i flera 

steg. Första urvalet utgjordes av titeln på litteratur i andras studier och sedan via 

titel på artiklar i SUMMON och DiVA. Där titel var av intresse avgränsades 

sökningen ytterligare genom läsning av abstract. Om abstractet inte bestod av delar 

                                                           
22 Artikeln finns numer att finna via Diva men mailades av Deldén vid förfrågan (2016-04). 

http://www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf
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utifrån studiens syfte exkluderades de och om de överensstämde med studiens 

syfte lästes texten i sin helhet.  
 

4.3 Beskrivning av valda texter 

Nedan följer en beskrivning av de artiklar och avhandlingar som använts, samt en 

beskrivning av genomförd kvalitetsgranskning. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013:114–115) menar att en studie måste värderas utifrån bland annat 

följande frågor:  

 Vilket är syftet med undersökningen? 

 Vilka resultat erhölls? 

 Är resultaten giltiga? 

Vidare menar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013: 115) att studiens 

kvalité är avgörande för dess resultat, något som tagits hänsyn till vid valet av 

artiklar till denna studie. Kriterier som använts vid valet av artiklar är att syftet är 

tydligt angivet, frågeställningen besvarad, studiernas målgrupp är elever samt att 

artiklarna är kvalitetsgranskade (se tabell 1).  

 

Att studera litteratur innebär att tolka dess innehåll. Då de flesta artiklar är på 

engelska sker dessutom först en översättning till svenska och sedan en tolkning av 

översättningens faktiska innehåll. Denna språkliga och innehållsmässiga tolkning 

kan leda till feltolkningar av textens egentliga betydelse, något jag är medveten om 

och har i beaktande.  

 

 Författare Syfte Resultat Giltighet 

1 Stoddard & Marcus (2010) X X X 

2 Derelioglu & Sar (2010) X X X 

3 Russell III (2012) X X X 

4 Walker (2006) X X X 

5 Deldén (2016) X X X 

6 Kavan & Burne (2009) X X X 

7 Metzger & Suh (2008) X X X 

8 Hultkrantz (2014) X X X 

Tabell 1. Checklista utifrån artiklarnas innehåll 

 

Nedan följer en sammanfattning av olika genrer samt en tabell (2) med 

presentation av valda artiklar. 

 

1. More Than "Showing What Happened": Exploring the Potential of Teaching 

History with Film (2010) av Jeremy D. Stoddard och Alan S. Marcus är en artikel 

publicerad i den nordamerikanska akademiska tidsskriften The High School 

Journal och publicerad av The University of North Carolina Press. Artikeln 

behandlar forskarnas studie av lärares användning av film i skolan. Det går även 
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att läsa om filmens inverkan på eleverna samt filmens möjlighet att ge dem 

redskap att tänka kritiskt när de ser historiska filmer.  

 

2. The use of films on history education in primary schools: Problems and 

suggestions (2010) av Yasemin Derelioglu och Evren Sar, publicerad i tidsskriften 

Procedia Social and Behavioral Sciences, är en turkisk litteraturstudie som i första 

hand tycks vända sig till lärare. Forskarna visar på sätt att använda film som 

pedagogiskt verktyg där filmen utgör ett komplement till övrig undervisning.  

 

3. Teaching with Film: A Research Study of Secondary Social Studies Teachers 

Use of Film (2012) av William B. Russell III är en artikel publicerad i den 

nordamerikanska tidsskriften Journal of Social Studies Education Research. 

Författarna till artikeln visar forskningsresultat, utifrån en enkätstudie utförd i 

USA, att lärare många gånger inte använder film på ett optimalt sätt. Film kan 

användas på många olika sätt, något som även tydliggörs i artikeln. 

  

4. Historical Literacy: Reading History through Film (2006) av Trenia R. Walker 

är en artikel som publicerats i den amerikanska tidsskriften The Social Studies, och 

gjord utifrån fältstudier av elever i Canada. Forskningsresultatet behandlar tanken 

att film som ett grundläggande pedagogiskt verktyg kan ge eleverna möjlighet att 

utveckla egna idéer och inte bara som verktyg till faktainlärning. 

 

5. Det räcker inte att bara visa en film: Historisk spelfilm i undervisningen (2016) 

av Maria Deldén är ett kapitel i en svensk antologi av Anna Larsson som 

behandlar Medier i historieundervisningen: Historiedidaktisk forskning i 

praktiken. Deldén skriver ur ett fenomenologiskt perspektiv om historiska 

livsvärldar och historien som fiktion, utifrån sin svenska forskningsstudie kring 

elevers upplevelse av film.  

 

6. Using Film to Teach Communication Concepts at University (2009) av Hether 

Kavan och Jacqui Burne, publicerad i The International Journal of Learning, 

skriver i sitt forskningsprojekt från Nya Zealand, om film som hjälpmedel för 

elever att bli kritiska och kreativa tänkare. Forskningsprojektets utgångspunkt 

ligger i filmens betydelse för elevernas inlärning.  

 

7. Significant or Safe? Two Cases of Instructional Uses of History Feature Films 

(2008) av Scott Alan Metzger & Yonghee Suh är artikel, publicerad i tidsskriften 

Theory & Research in Social Education, baserad på en nordamerikansk 

forskningsanalys av två lärare och dess användning av film i undervisningen, samt 

en analys av filmens visuella och emotionella inverkan på eleverna.   

 

8. Playtime! En studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieämnet på gymnasiet (2014) av Catharina Hultkrantz är en 
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doktorsavhandling vid Umeå universitet, utifrån en svensk fallstudie, där 

intervjuade lärare ger sin syn på dokumentärfilm och spelfilm som pedagogiska 

verktyg i klassrummet.  

 

 Titel Författare Utgivningsår Typ av 

undersökning 

1 More Than ”Showing 

What Happened”: 

Exploring the Potential of 

Teaching History with 

Film 

Jeremy D. 

Stoddard 

& Alan S. 

Marcus 

2010 Studie av lärares 

användning av film i 

skolan, och filmens 

inverkan på 

eleverna. 

2 The use of films on 

history education in 

primary schools: Problems 

and suggestions 

Yasemin 

Derelioglu 

& Evren 

Sar 

2010 Litteraturstudie 

3 Teaching with Film: A 

Research Study of 

Secondary Social Studies 

Teachers Use of Film 

William 

B. Russell 

III 

2012 Enkätstudie i 

metodikforskning av 

hur lärare använder 

film vid 

undervisning i So-

ämnen.  

4 Historical Literacy: 

Reading History through 

Film 

Trenia R. 

Walker 

2006 Skolbaserad 

fältstudie av 

collegeelever och 

hur och vilka filmer 

de ser, samt effekten 

av filmtittandet. 

5 Det räcker inte att bara 

visa en film: Historisk 

spelfilm i undervisningen. 

Maria 

Deldén 

2016 

 

Studie av elevers 

erfarande av 

historisk spelfilm 

och dess betydelse. 

6 Using Film to Teach 

Communication Concepts 

at University 

Hether 

Kavan & 

Jacqui 

Burne 

2009 

 

Forskningsprojekt 

kring filmens 

betydelse vid 

inlärning.  

7 Significant or Safe? Two 

Cases of Instructional 

Uses of History Feature 

Films 

Scott Alan 

Metzger & 

Yonghee 

Suh 

2008 Analys av två lärares 

användning av film 

och filmens inverkan 

på elevernas lärande. 

8 Playtime! En studie av 

lärares syn på film som 

pedagogiskt hjälpmedel i 

historieämnet på 

Catharina 

Hultkrantz 

2014 Fallstudie kring 

lärares bruk av film 

som didaktiskt 

verktyg i 
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gymnasiet historieundervisning. 

Tabell 2. Presentation av valda artiklar 

 

4.4 Databearbetning 

Filmanalys utifrån verk, skapare och samhälle är (som nämnts i avsnitt 3.4) ett 

sociokulturellt undervisningsperspektiv och den teoretiska referensram detta arbete 

förhåller sig till. Det sociokulturella perspektivet ger en bild av vilken betydelse 

film kan fånga in för elever. Genom interaktioner elever mellan eller mellan lärare 

och elev växer kunskap fram. Säljö (2012:196) avser ”lärande som en del av 

mänsklig samvaro” när han skriver om sociokulturellt perspektiv. Kunskap föds 

med andra ord genom de pedagogiska förlopp människor är delaktiga i (Säljö 

2012:197). Hermansson Adler (2014:181) förklarar exempelvis undervisning (med 

film som pedagogiskt verktyg) utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med att filmen 

blir ett konstgjort föremål som medierar kunskap. Med det menas att elever lär sig 

något om både tiden för filmens uppkomst och om skaparens levnadstid. Detta 

meningsskapande som kan uppstå, utifrån det sociokulturella perspektivet, utgår 

från elevers perspektiv och ger en vidare bild av händelser. Pramling Samuelsson 

(2011) beskriver det som att: ”Barns meningsskapande är just ett uttryck för barns 

perspektiv, eller hur de erfar något” (Pramling Samuelsson 2011:46).  

 

Denna erfarenhet eller kunskapskälla är den som ligger till grund för de betydelser 

som induktivt fångas in och urskiljer mina tre betydelseområden; motivation, 

förståelse och kritisk granskning. De har med andra ord vuxit fram ur sannolika 

slutsatser från empiriska erfarenheter.  

 

Utifrån de åtta valda artiklarna påbörjades en bearbetning av artiklarnas innehåll 

och forskningsresultat. Först lästes de åtta artiklarna flera gånger. I ett första skede 

gick läsningen ut på att söka efter mönster kring hur författarna resonerade, vilka 

didaktiska motiveringar för film som gick att urskilja. Därefter lades fokus på 

forskarnas syn kring de för- och nackdelar som kan uppkomma i och med 

användandet av film som pedagogiskt verktyg i historieundervisning. Vidare 

började en urskiljning av olika betydelsekategorier skönjas som tillsammans med 

ovan nämnda för- och nackdelar resulterade i tabell 3 nedan. Urskiljningen av 

betydelsekategorierna bestod i att varje text lästes med utgångspunkt i de för- 

respektive nackdelar som gick att finna med film som pedagogiskt verktyg i 

undervisning. Vidare gav texternas fördelar och nackdelar en bild av vilka 

betydelsekategorier de kom att resultera i. 

 

 Författare Fördelar Nackdelar 

Resultat –  
betydelse för elevernas 

motivation, förståelse, 

samhällsengagemang och/eller 

kritiska tänkande 

1 Stoddard 

& Marcus 

Ger mer än 

traditionell 

Avsaknad av 

instruktioner & 

Motivation och 

kritiskt tänkande 
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(2010) undervisning → 

kritiskt 

granskning. 

kritiska analyser → 

Kritiskt tänkande 

förbises. 

2 Derelioglu 

& Sar 

(2010) 

Levande 

perspektiv → 

effekt av teori och 

begrepp.  

Hängiven och 

meningsfull 

inlärning. 

Komplicerat → 

kräver utbildning 

och mycket arbete 

Kritiskt tänkande 

Motivation 

3 Russell III 

(2012) 

Inverkan & 

influenser → 

andra historiska 

perspektiv. 

Felaktig historisk 

tolkning, 

oförberedda, saknar 

utbildning i 

användandet av 

film. 

Förståelse 

4 Walker 

(2006) 

Lär sig läsa mellan 

raderna 

Kräver att eleven 

kan ta till sig 

filmens budskap. 

Motivation och 

förståelse 

5 Deldén 

(2016) 

Förståelse → 

inlärning 

Förförståelse hos 

både elever & lärare 

→ Komplext.  

Förståelse 

6 Kavan & 

Burne 

(2009) 

Lär ut 

kommunikation, 

fångar upp 

kunskap. 

Aktivt engagerade 

→ synergistisk 

effekt. 

Passivt seende → 

missvisande. 

Motivation, 

förståelse, kritiskt 

tänkande och 

samhällsengagemang 

7 Metzger & 

Suh (2008) 

Visuellt & 

emotionellt → 

effektfullt & 

stimulerande. 

Kräver god 

förkunskap → 

filmens roll 

förminskas. 

 

8 Hultkrantz 

(2014) 

Levande & 

tilltalande → 

stärkt 

inlärningsförmåga 

→ 

intresseväckare. 

Identifierar sig med 

persongestaltningar 

→ 

historiegestaltning 

förminskas. 

Stund för 

avkoppling. 

Filmens budskap → 

enda sanningen. 

Motivation, förståelse 

och kritiskt tänkande 

Tabell 3. Resultat av databearbetning  
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5. Resultat 

Att filmvisning är mer eller mindre frekvent förekommande i skolan framgår 

tydligt av samtliga forskningsresultat i denna studie. Av resultatet framgår att 

tonvikt läggs på olika aspekter av den didaktiska betydelse film har för elever i 

historieundervisning. I detta avsnitt presenteras, med genomförd innehållsanalys 

som grund, resultatet av den kvalitativa litteraturstudien. 

 

5.1. Filmens didaktiska betydelse för elevernas motivation i ämnet historia 

Forskningsresultat från en kanadensisk fältstudie av elever, visar att film kan vara 

ett motiverande verktyg i elevernas historieundervisning (Walker 2006:31). 

Studien pekar på hur och vilka filmer eleverna ser. Vidare tydliggörs effekten av 

filmtittandet, där filmen som primärkälla, eller grundläggande källa, kan ge 

eleverna möjlighet till utveckling av egna idéer istället för att lägga fokus på att 

endast memorera fakta från filmen. En förutsättning för detta är att eleverna är 

införstådda i den anda som genomsyrar aktuell historisk epok; något som av 

studien dras slutsatsen “the viewer engages in the activity of knowledge 

construction and in the construction of knowledge from a particular social, 

political and ideological point of view” (Walker 2006:31). Eleverna måste med 

andra ord engagera sig i, och bli motiverade kring den inlärningsprocess som kan 

ske vid förklaringen eller tolkningen av en social, politisk och ideologisk 

synvinkel. En turkisk litteraturstudie visar också att film är engagerande och 

motiverande för eleverna. Studien vill även påskina att film leder till meningsfull 

inlärning för eleverna (Derelioglu & Sar 2010: 2018).  

 

Ytterligare forskningsresultat från ett amerikanskt forskningsprojekt kring filmens 

betydelse vid inlärning, ger vid handen att elever som kommer ihåg vad de lärt sig, 

även är eller blir aktivt engagerade och motiverade när de får se på film. Eleverna 

motiveras att lära sig baskunskaper och bli oberoende tänkare. De lär sig även 

förstå koncept och utveckla kritiskt tänkande samt erhålla allmänna förmågor och 

konfrontera engagerande problem.  – Vidare motiveras eleverna till att sätta 

tydliga mål och skapa en känsla för världen som kan tillämpas i verkliga livet och 

samtidigt ge en intellektuell utmaning i att lära för livet. Med andra ord hjälper 

film elever till att bli kritiska och kreativa tänkare (Kavan & Burne 2009:431).  

 

Forskningsresultat från en svensk fallstudie av lärares filmbruk, visar att film även 

kan agera som intresseväckare av historieämnet tack vare sin motivationshöjande 

effekt (Hultkrantz 2014:99). Resultaten visar att de intervjuade lärarna 

företrädesvis ser dokumentärfilm som en sann och trovärdig form av 

faktaförmedling medan spelfilmers innehåll framstår som mer komplicerade och 

angelägna att bearbeta i undervisningen, men ändå som ett fullgott verktyg till att 

lära sig något om historien. Även aspekter kring att lära om historiens olika 

perspektiv möjliggörs vid filmvisning. Tillfällen till berikande diskussioner kring 
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moral och källkritik är något som forskningsresultat visar leder till just ökat 

intresse och motivationshöjning hos eleverna. 

 

Specifika filmklipp visar sig vara användbara, utifrån en amerikansk 

forskningsstudie av lärares användning av film i skolan (Stoddard & Marcus 

2010:86). Studien visar att film kan motivera eleverna till ökat engagemang av 

större historiska frågor. Målet med artikeln är att understryka effekten av det 

engagemang eleverna ges av film med reellt intellektuellt arbete och med 

betydelsefullt innehåll och syfte, istället för att använda film som belöning eller 

som tidssparande moment.  

 

5.2 Filmens didaktiska betydelse för elevernas förståelse av ämnet historia 

Förförståelse av det som ska läras in i ämnet historia nämns av flera forskare som 

en viktig faktor vid inlärning och användandet av film som pedagogiskt verktyg. 

Såväl lärare som elever måste äga viss förförståelse kring exempelvis den 

historiska epok eller händelse som filmen vill förmedla för att ökad förståelse 

kring densamma ska uppnås.  

  

Resultat från två svenska forskningsstudier av elevers erfarenhet av spelfilm och 

lärares bruk av film som didaktiskt verktyg i historieundervisning, visar på vikten 

av elevers förförståelse (Deldén 2016: 192, Hultkrantz 2014:99). Eleverna ges via 

historisk spelfilm redskap att utveckla sin förståelse för historia utifrån en kritisk 

ståndpunkt. Film som pedagogiskt verktyg i undervisningen kan gynnas av 

elevernas förförståelse för ämnet historia. Läraren måste då utgå från elevernas 

förförståelse av film, och äga stor ämneskunskap kring filmproduktionen och den 

historiska kontexten. Film kan även användas för att träna eleverna i att hantera 

media i stort men även som stödfunktion för lässvaga elever eller som alternativ 

till läroböcker. I en amerikansk studie av två lärares användning av film och 

filmens inverkan på elevernas lärande, påvisar även vikten av film i 

historieundervisning som ett redskap för att visualisera historien. Filmen öppnar 

upp känslor för människor över tid och rum, och kan därmed ge en ökad förståelse 

för händelser i det förflutna (Metzger & Suh 2008:93). Samtidigt visar 

forskningsresultat på att ökad förståelse uppnås först när det skett någon form av 

kritiskt tänkande av och kring filmens innehåll, vilket i sin tur kan leda till att 

eleverna utvecklar egna idéer kring hur historien kan ha sett ut (Derelioglu & Sar 

2010: 2017–2018).  

 

Film kan tveklöst beröra betraktaren, något som studier visar på leder till ökad 

förståelse för en historisk händelse eller epok (Deldén 2016:190–191). Känslan 

som kan uppkomma hos elever (betraktare) möjliggör ökad förståelsen för det som 

utspelar sig i filmen. Denna förståelse kan ses som del i lärande. Historia kan 

gestaltas på många sätt och ur många perspektiv, där filmen utgör ett passande 

pedagogiskt verktyg. Resonenemanget utvecklas utifrån forskningsresultat från en 
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amerikansk enkätstudie i metodikforskning kring lärares användning av film vid 

undervisning i So-ämnen (däribland historia) (Russel 2012:2). Där visar resultat på 

att film å ena sidan kan ge en träffsäker tolkning av historien och film som 

perspektiv ger ytterligare aspekter på historien och ökar därmed förståelsen för 

densamma. Å andra sidan använder lärare många gånger inte film på ett optimalt 

sätt. Lärarna i studien använder film som en introduktionstext för att hjälpa elever 

till historisk läsförståelse. Det tycks finnas ett gap mellan teori och praktik i 

användandet av film och lärare behöver, enligt forskningsstudien, utbildning i hur 

film kan användas i undervisningen.   

 

5.3 Filmens didaktiska betydelse för elevernas kritiska tänkande i ämnet 

historia 

Film, liksom många andra pedagogiska verktyg, kräver kritisk granskning. 

Flertalet forskningsstudier påvisar filmens betydelse för utveckling av elevers 

kritiska tänkande. Även utifrån denna betydelseaspekt uppmärksammas elevers 

förförståelse i forskningsstudier som central för elevers utveckling av sitt kritiska 

tänkande (Deldén 2016:191–192). Om film används i kombination med andra 

pedagogiska verktyg, som exempelvis arbetsblad, visar forskningsresultat att 

elevernas kritiska tänkande utvecklas (Walker 2006:31). Andra fördelar, som går 

att avläsa, rörande film i historieundervisning är att det kritiska tänkande som 

utvecklas, även kan leda till förstärkt minne och förbättrad inlärningsförmåga. 

Detta för att eleverna lär sig baskunskaper och blir oberoende tänkare. Med ökad 

förståelse för begrepp utvecklar elever kritiskt tänkande som leder till allmänna 

förmågor där elever kan konfrontera komplexa händelser. Mål tydliggörs och 

skapar en känsla för världen som kan tillämpas i verkliga livet och ge en 

intellektuell utmaning i att lära för livet (Kavan & Burne 2009:431–432).  

 

Film som pedagogiskt verktyg kan även skapa andra perspektiv på historien, då 

elever lättare kan relatera till historiska händelser genom den känslomässiga effekt 

och påverkan film kan ge, enligt amerikanska forskningsresultat (Russel 2012:2). 

Samtidigt visar en studie av lärares användning av film i skolan, att film används 

som en del i en källkritisk utredning där vikten ligger vid användandet av film och 

filmens inverkan på eleverna utifrån vilka filmer som visas och varför. Studien av 

lärare visar även på möjligheten att ge elever redskap till att tänka kritiskt när de 

ser historiska filmer (Stoddard & Marcus 2010:84). En annan forskningsstudie 

pekar på lärarens roll som en del i nyttjandet av film som pedagogiskt verktyg 

(Derelioglu & Sar 2010: 2017–2018). Utbildning för lärare i att använda film som 

pedagogiskt verktyg behövs för att göra filmen och historien rättvisa. Olika filmer 

om samma historiska händelser bör visas för att ge historien en tydligare bild. 

Filmen blir då ett pedagogiskt redskap som möjliggör för eleverna att arbeta 

källkritiskt. Med andra ord uppfyller filmvisning sitt syfte som pedagogiskt 

verktyg om läraren avser i undervisningen att utveckla elevens kritiska tänkande. 

Före och efter användandet av film som pedagogiskt verktyg, visar 
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forskningsresultaten med andra ord på att lärare bör underbygga lärandet med 

kritiskt tänkande, för att på så sätt stärka inlärningen och förståelsen hos eleverna. 

Vilket i sin tur leder till att historielärare måste ställa aktiva mål till sina elever i 

sin strävan efter utveckling, vilket även inkluderar användning av filmer i 

klassrummet (Derelioglu & Sar 2010: 2017–2018).  

 

5.4 Resultatsammanfattning 

Forskningen visar att film är vanligt förekommande som undervisningsmetod. Det 

går att antyda olika betydelser av filmanvändning i historieundervisning. De 

kategorier som denna litteraturstudie urskiljer är film som potential som 

motivationshöjare för historiska studier, film som potential för ökad historisk 

förståelse och film som potential för kritiskt tänkande (se tabell 4).  

 

De skilda möjligheter och svårigheter som karaktäriserar de betydelser som 

urskiljs är många, men visar bland annat att elever kan ges möjlighet att se 

effekten av både teorier och begrepp i historien via film. Tack vare film som 

visuell media blir framställningen levande och eleverna kan förstå de historiska 

händelser och begrepp de ser ur ett tydligare perspektiv (Derelioglu & Sar 2010: 

2017). Att se på film innebär att andra dimensioner än de som kommer fram vid 

”vanlig” undervisning ges tillkänna. Film gestaltar historiska livsvärldar som 

tittaren (eleven) ges möjlighet att ta del av. Med elevernas förförståelse i 

ryggsäcken vidgas dess horisonter och de får ta del av de olika världar 

karaktärerna i en film lever i, och kan enligt specifika forskningsresultat, 

benämnas som historiska livsvärldar (Deldén 2016:190–191). När eleven förstår 

något förstoras dess perspektiv och de får en känsla av att förståelse är likställt 

med lärande. Metzger & Suh (2008:103) menar dock att film är ett effektfullt och 

stimulerande redskap för att beskriva historien visuellt och emotionellt. 

 

Film som primärkälla i undervisning kan möjliggöra för elever att utveckla egna 

idéer istället för att bara memorera fakta och på så sätt upptäcka de idéer som kan 

ligga till grund för historiska fakta. Istället för att memorera information kan elever 

med hjälp av, eller via film, skapa en entusiastisk och meningsfull inlärning där de 

själva står för tänkandet, skapandet och lösningar av informationen de delges 

(Derelioglu & Sar 2010: 2018). Metoder som innehåller förhandsvisning eller 

uppföljning leder ofta till att samhällskunskapsundervisningen i klassrummet går 

utöver den stereotypa filosofin att visa film, där filmen används som en del av en 

kritisk utredning. Detta är eftersom det komplext intellektuella arbete som för fram 

bevis för varför filmen ska användas som pedagogiskt verktyg ofta leder till den 

ovan nämnda kontrollen i lärarens användning av film (Stoddard & Marcus 

2010:84). Andra forskningsresultat pekar istället på att film är speciellt användbart 

för att lära ut kommunikation och att filmen hjälper elever att på ett enkelt sätt 

fånga upp kunskap (Kavan och Burne 2009:431). Elever blir lättare aktivt 

engagerade och mer benägna att komma ihåg vad de lärt sig eftersom de då 
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använder båda sina hjärnhalvor. Den vänstra hjärnhalvan är den som gör att vi kan 

läsa och prata medan den högra står för det visuella.   

 

Möjligheter med att använda film som pedagogiskt verktyg kan även vara 

exempelvis den inverkan och de influenser som filmen för med sig, vilket ger 

elever andra perspektiv på historien (Russel 2012:2). Film är värdefullt för alla 

elever, oavsett förmåga, och kan göra undervisningen mer levande och tilltalande 

(Hultkrantz 2014:99). Undersökningar visar på att film tillsammans med annan typ 

av undervisning stärker elevernas inlärningsförmåga. Elever presterar bättre när 

film blir en del i undervisningen och den ger upphov till entusiastiska diskussioner. 

Film underlättar även för elever att förstå historien och ta till sig av densamma. 

Intresset för historiska personer i filmer kan öka elevernas intresse för ytterligare 

studier och en önskan om att lära sig mer inom ämnet. 

 

Forskningsresultat visar på att film tack vare sin visuella kraft kan förmedla 

enskilda händelser i historien på ett effektfullt sätt, något som kan förminskas av 

lärare för att de vill säkra de (gamla) traditionella roller som kan finnas i ett 

klassrum (Metzger & Suh 2008:90, 103-104). Film som pedagogiskt verktyg kan 

även vara farligt
3
 eftersom det krävs betydligt mer kunskap, än vad som kan 

finnas, hos både lärare och elever för att kunna analysera, förmedla och skapa 

förståelse för de historiska budskap filmen förmedlar. Något som varken lärare 

eller elever alla gånger är villiga att konfrontera. Andra svårigheter som framhålls i 

forskningsresultaten är vikten av att följa upp filmvisning av tydliga instruktioner 

och kritiska analyser från läraren. I annat fall tenderar elever att förbise ett kritiskt 

tänkande (Stoddard & Marcus 2010:84), något som är av största vikt för att 

tillgodose de begrepp och historiska händelser som presenteras. Ett passivt seende 

av film där eleverna inte ifrågasätter vad de ser kan bli väldigt missvisande, varför 

filmer som visas bör väljas med omsorg och följas upp av kritiska diskussioner 

(Kavan & Burne 2009:431).   

 

Ytterligare svårigheter som kan urskiljas är att elever uppfylls av personer eller 

händelser i filmen som överskuggar den historiska händelse som var lärarens 

egentliga syfte att åskådliggöra med att visa filmen (Hultkrantz 2014:83–84, 89). 

En annan svårighet eller risk som nämns är att film många gånger får elever att slå 

sig till ro och koppla av, som att filmvisning uppmanar till en lugn och lättsam 

stund med möjlighet till låg sinnesnärvaro. Vissa elever riskerar dessutom att tolka 

in historien exakt så som den visades i filmen, och tror att det är den ”svart-vita” 

sanningen. 

 

Att film som pedagogiskt verktyg i undervisningen är motivationshöjande och 

effektivt för utveckling av elevernas kritiska tänkande visar flertalet 

                                                           
3 Författarna använder här uttrycket dangerous varför jag översätter det till farligt även om det kan låta 
som ett felaktigt uttryck i sammanhanget. 
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forskningsresultat på. Dock pekar resultaten på att förståelse för ämnet historia 

ökar med hjälp av film. Att aktivt se på film innebär att flera sinnen stimuleras, 

filmens innehåll upptas såväl visuellt som verbalt och emotionellt, vilket leder till 

en möjlighet av ökad förståelse för ämnet. Att filmvisning kan vara 

motivationshöjande syns i det engagemang som kan uppstå av filmvisning. 

Elevernas förmåga att ta in det de ser och möjligheten att jämföra filmens innehåll 

med det som går att finna via andra källor, gör film som pedagogiskt verktyg till 

potentiellt redskap till att utveckla elevers kritiska tänk.  

 

 Författare Motivation Förståelse Kritiskt tänkande 

1 Stoddard & Marcus (2010) X  X 

2 Derelioglu & Sar (2010) X  X 

3 Russell III (2012)  X  

4 Walker (2006) X X  

5 Deldén (2016)  X  

6 Kavan & Burne (2009) X X X 

7 Metzger & Suh (2008)  X  

8 Hultkrantz (2014) X X X 

Tabell 4. Betydelsekategorisering 

 

6. Diskussion 

Diskussionsavsnittet består av två delar. Den första delen behandlar 

litteraturstudiens metoddel. Den andra delen som knyts samman med syfte och 

frågeställning behandlar resultatdelens utfall. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden för denna studie har varit en systematisk litteraturstudie, vilket (som 

tidigare nämnts) innebär att sökandet efter relevant litteratur skett på ett 

systematiskt sätt. Detta för att på bästa sätt kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Paradoxalt nog har denna systematiska litteraturstudie skett 

jämförelsevis osystematiskt i och med att sökningar skett relativt ostrukturerat, 

vilket kan ses som en nackdel, då data kan ha förbisetts på grund av oordnade 

sökningar. Den ursprungliga ambitionen var, som tidigare nämnts, att strukturerat 

söka efter relevanta vetenskapliga texter i lämpliga databaser, vilket senare 

tenderade att frångå en strukturerad urvals- och sökprocess till förmån för en mer 

ostrukturerad sökprocess. Följden av detta arbetssätt kan å ena sidan vara att 

relevant data förbisetts, vilket å andra sidan kan bidragit till att annan data gått att 

finna, som kanske inte blivit synligt via andra kanaler. Det optimala hade förstås 

varit att få med all befintlig forskning kring studiens valda ämne för att inte missa 

viktig och relevant forskning (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

2013:31), men då studiens arbete var tidsbegränsat var detta inte möjligt. En annan 

möjlig svaghet i studien är de ytterligare begränsningar av litteratursökning jag 

varit i behov av att göra. För att hålla nere antalet träffar och få så aktuell 
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forskning som möjligt, har sökningarna begränsats till åren 2006-2016, vilket leder 

till att relevanta artiklar kan ha förbisetts. Dock är det ändå att se som en fördel, 

eftersom så kallad praxisforskning är färskvara och därför gör studiens resultat mer 

aktuella (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:115). Endast databaserna 

SUMMON och DiVA samt Uppsatser.se har använts, vilket kraftigt reducerat 

antalet träffar. Det är likväl ett aktivt val som gjorts för att begränsa mängden data 

och göra den hanterlig inom aktuell tidsram. Ytterligare anledning till 

begränsningen var att de data som gick att finna likväl var att se som fullt 

tillräckliga och användbara för att uppnå godtagbart resultat utifrån studiens syfte 

och frågeställning.  

 

De flesta forskningsartiklarna är resultat av undersökningar och intervjuer med 

lärare eller elever i olika årskurser, företrädelsevis gymnasiet eller liknande. Som 

blivande grundskolelärare i årskurs 4-6, var tanken att även finna 

forskningsresultat till denna studie kring årskurs 4-6. Då sökning på årskurs 4-6 

inte gav någon tillfredställande träff, reducerades eller snarare utökades sökningen 

till att gälla alla årskurser. Bedömningen att filmens betydelse som pedagogiskt 

verktyg i historieundervisning är likvärdig oavsett årskurs, ligger till grund för det 

valet. 

 

Större delen av forskningen som studien är baserad på är publicerad på engelska. 

Det innebär att artiklarna först översatts till svenska. Då feltolkningar kan ske, av 

såväl svensk som utländsk forskning, innebär det en svaghet eftersom 

översättningar från ett språk till ett annat kan bli felaktiga. För att minimera risken 

för feltolkning har citat och begrepp i några fall i denna studie även återgetts på 

engelska. Ytterligare aspekter kring språk och forskningens härkomst är att de 

undersökningar som ingår i studien är från olika länder och olika kontexter. De två 

svenska artiklar som förekommer är lättare att såväl tolka som att förstå, då de är 

resultat baserat utifrån svenska skolor. USA, Kanada, Nya Zealand och framför 

allt Turkiet är länder med andra kontexter än våra svenska, vilket gör att resultaten 

inte går att generalisera med svenska förhållanden. Det kan leda till misstolkningar 

och blir därmed till en svaghet för denna studie.  

 

Utifrån studiens forskningsunderlag har tre betydelser av filmanvändning urskilts. 

Kavan och Burne (2009) nämner aspekter i användandet av film som pedagogiskt 

verktyg som går att härleda till ökat samhällsengagemang hos elever, något som 

skulle kunna utgöra en fjärde urskiljning. Då underlaget i denna studies resultat är 

för svagt för ytterligare aspekter och urskiljningar av betydelser har jag valt att inte 

ta med samhällsengagemang som en fjärde urskiljning. Jag har även valt att inte 

lägga fokus på att urskilja fler betydelser än de tre som framkommit. Detta på 

grund av för svagt underlag i artiklarnas forskningsresultat, tidsramen för studien 

samt för att en begränsning till de valda artiklarna gjordes utifrån dess 

tillräcklighet för att uppnå studiens syfte.  
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Slutligen har denna studie god reliabilitet och validitet. Det innebär att samma 

resultat kan fås om studien görs om, samt att studien mäter det den är avsedd att 

mäta (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:52). Studiens 

tillvägagångssätt är dokumenterat, och studiens syfte och frågeställningar 

utvecklas utifrån den situation i skolan i historieundervisningen varifrån 

forskningsintresset härrör - samt utifrån studiens litteraturanalys. Alla artiklar som 

använts i studien har genomgått ett anonymiserat granskningsförfarande, peer 

reviewd, vilket ger den hög validitet. En svaghet kan dock vara att resultatet inte 

kan anses generaliserbart då endast åtta artiklar använts i studien, men återigen är 

det en medveten begränsning för att hålla mig inom satt tidsram. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Utgångspunkten för detta arbete har varit att via tidigare forskning skapa en 

möjlighet att urskilja filmens didaktiska betydelse för undervisning i ämnet 

historia i grundskolan. Denna studie ska även svara på de möjligheter och 

svårigheter som karaktäriserar de olika didaktiska betydelser som urskilts i aktuell 

forskning på området.  

 

Alla artiklar i studien visar på olika perspektiv av filmanvändning i skolan. Både 

studiens resultat och de forskningsresultat som presenterats i bakgrunden visar att 

film som pedagogiskt verktyg kan medföra såväl motivationshöjande aspekter, 

som ökad förståelse, samt ett kritiskt tänk kring de historiemoment som 

undervisningen avser. Styrdokument indikerar dessutom på vikten av att elever ska 

ges möjlighet att erfara olika uttrycksformer och arbetssätt via en varierad förening 

av innehåll och arbetsformer (Skolverket 2011:10). Resultat visar till viss del på 

filmens möjlighet som variationsverktyg i undervisning, men även som 

komplement till andra pedagogiska verktyg.  

 

Att ge liv åt meningsskapande lektioner och att låta elever ge uttryck för olika 

kunskaper, samt använda olika tolkningar av historien, är pedagogiska inslag som 

ger elever möjlighet till att se sammanhang i historiska händelser. Det är även 

något som våra styrdokument förespråkar (Skolverket 2011:9–10, 172). Elever kan 

via ett multimodalt lärande fånga upp kunskap genom båda sina hjärnhalvor och 

därmed förstärka sitt minne och inlärningsmönster (Kavan & Burne 2009:431). 

Filmen är en del i detta multimodala lärande, där läroboken är en annan.  

 

Film kan via ett sociokulturellt undervisningsperspektiv ge en djupare förståelse i 

sin historiska framställning för den tid filmen beskriver (Hermansson Adler 

2014:180–181). Såväl Walker (2006:31) som Deldén (2016:192) och Hultkrantz 

(2014:99) betonar vikten av elevers förförståelse för att nå den djupare förståelse 

som Hermansson Adler (2014) åsyftar. Dock menar både Metzger & Suh 

(2008:93), Derelioglu & Sar (2010: 2018), Deldén (2016:190–191) och Russel 
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(2012:2) att elever kan utveckla en ökad förståelse med hjälp av film som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen, om filmen försiggås av kritiskt tänk och 

följs upp av kritiska diskussioner. Film väcker känslor hos betraktaren och dessa 

känslor blir en del av elevens ökade förståelse om eleven är mottaglig. Elevers 

förförståelse till historieämnet ger en djupare bild. Alla elever är dock olika, men 

filmen kan agera stöttepelare till förståelsen av historien. Elevers lärande mot 

kunskap berikas av gemenskap och de interna processer som förförståelse kan 

medföra, där en viktig aspekt för lärare blir att veta var elever befinner sig i sin 

utveckling för att kunna ge en rikare förståelse. Det finns tyvärr ett gap mellan 

teori och praktik. Detta eftersom forskningsresultaten visar på att lärare många 

gånger är outbildade på att använda film som pedagogiskt verktyg (Stoddard & 

Marcus 2010:84), (Metzger & Suh 2008:90). En ytterligare sida av gapet mellan 

teori och praktik är att film i vissa fall ses av elever på ett passivt och kritiklöst sätt 

(Kavan & Burne 2009:431) vilket kan bli väldigt missvisande. När ännu en film i 

mängden visas i klassrummet, tappar elever motivation och intresse och slår sig 

istället till ro och får en lugn och stillsam stund till avkoppling (Hultkrantz 

2014:89). Det krävs onekligen förförståelse från både lärare och elever för att leva 

upp till styrdokumentens krav på förståelse, kritisk granskning och reflektion kring 

historiska berättelser (Skolverket 2011:172). 

 

Film som pedagogiskt verktyg borde ligga i tiden tack vare de digitala medier som 

genomsyrar vår värld och elevers vardag. Frågan är om film i klassrummet numer 

är så vanligt förekommande att det blir tråkigt. Eleverna jag nämnde i min 

inledning, som beklagade sig över att det ännu en gång skulle visas film på 

lektionen, styrker den tesen. Film i sig som media är inget extraordinärt för dagens 

elever och därför inte motivationshöjande i den grad forskningsresultaten 

påbjuder. Det har hänt mycket under de tio år artiklarna löper genom, och det som 

var aktuellt då kan mycket väl ses som förlegat idag, förutsatt att de pedagogiska 

inslagen med film inte är meningsskapande. Först då elever utvecklar egna idéer 

kring historiska fakta, där de själva får tänka och analysera det de sett och läst om, 

först då skapas en meningsfull inlärning (Derelioglu & Sar 2010: 2018).  

 

Film kan agera som intresseväckare och vara motivationshöjande för elever som 

redan är aktiva och engagerade, men film kan även motivera övriga elever till ett 

ökat engagemang (Stoddard & Marcus 2010:86). Detta förutsatt att elever 

uppskattar moment med filmvisning och inte, som eleverna som nämndes 

inledningsvis, tycker film är ett trist och ständigt återkommande moment. 

Motivation kan dock ses på olika sätt då det finns olika nyanser av motivation, där 

frågan om motivation kommer före eller efter film, eller om motivation uppstår av 

själva filmtittande, blir relevant. Något entydigt svar på den frågan går inte att 

finna i denna studie, men är en ändå en aspekt värd att begrunda. 
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Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat i en mycket förenklad figur (2). I 

figuren ses film utifrån ett sociokulturellt undervisningsperspektiv, som 

tillsammans med meningsskapande och elevers (och lärares) förförståelse agerar 

grogrund till elevers ökade motivation, förståelse för historieämnet och kritiskt 

tänkande av historiens beståndsdelar. Ett didaktiskt dilemma att tänka på när 

historisk spelfilm används i klassrum är motsättningen mellan den estetiska 

upplevelsen av film som en funktion och dess användning som ett verktyg för att 

förstå det förflutna. Elever kan uppfyllas av både personer och miljöer i en film, 

vilket ställer filmens egentliga syfte i skuggan. Filmens historiska handling blir till 

en sekundär aspekt av ett undervisningsmoment och syftet med film som 

pedagogiskt verktyg faller bort, varför meningsskapande i historieundervisning blir 

primärt för att ge elever de förutsättningar som våra styrdokument begär.    

    
Figur 2 Resultat av film som pedagogiskt verktyg i historieundervisning  

 

7. Sammanfattning av resultat 

Syftet med detta arbete var att urskilja vilken didaktisk betydelse film kan ha i 

undervisning i ämnet historia i grundskolan. De frågeställningar jag hade med mig 

in i arbetet var: 

 Vilka olika didaktiska betydelser av filmanvändning i historieundervisning 

kan urskiljas i aktuell forskning i grundskolan? 

 Vilka skilda möjligheter och svårigheter karaktäriserar de didaktiska 

betydelser av filmanvändning som urskiljs?  

De betydelser som gått att urskilja av film som pedagogiskt verktyg i 

historieundervisning är att film kan ge upphov till ökad motivation hos elever till 

ämnet historia.  Film som pedagogiskt verktyg i historieundervisning kan även 

leda till ökad historiskt förståelse samt till ett tilltagande kritiskt tänk.  Vad 

beträffar de möjligheter och svårigheter som karaktäriserar filmens olika 

didaktiska betydelser går inget entydigt svar att urskilja. Film som pedagogiskt 

Motivation, förståelse och  
kritiskt tänkande 

Sociokulturellt 
perspektiv - Film 

Menings-
skapande 

Förförståelse 
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verktyg i historieundervisning har för- och nackdelar både vad gäller motivation, 

förståelse och kritiskt tänk. Något som dock är gemensamt ur alla betydelser är 

vikten av elevers förförståelse för historieämnet och att läraren har ett tydligt syfte 

som utgör ett meningsskapande för eleverna.  

 

8. Framtida forskning 

I denna litteraturstudie har framkommit olika didaktiska betydelser av film som 

pedagogiskt verktyg i historieundervisning samt filmens möjligheter och svagheter 

av dito. Intressant vore att undersöka lärare, verksamma i min kommun eller stad, 

och dess syn på, och användning av, film som pedagogiskt verktyg i 

historieundervisningen, i förhållande till de resultat som framkommit i denna 

studie.  
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