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Abstract 

Showing movies to pupils is hardly a new, innovative teaching method. 

However, knowledge about how film is used and why, as well as what kind of 

film is used is scarce. In the present licentiate thesis, eight active teachers have 

been interviewed on their experiences with and approached to using film as a 

pedagogic tool in high school history lessons. The purpose of the study is to 

analyze the respective teachers´ use and understanding of history, based on 

their opinion of film as a didactic alternative. Why do teachers to use film in 

class? How do they describe the way in which they work with it in concrete 

teaching situations? What films do they use and what makes them suitable for 

classroom viewing?  

The teachers emphasize five primary ways in which they use movies as 

teaching tools and the advantages in doing so: to present facts; as an example 

of multiperspectivism; to promote ethics and empathy; to discuss source 

criticism; and to arouse interest. The teachers see documentary film as an 

accurate, reliable form of presenting facts while considering drama more 

complicated and important to address in class. The study shows that the 

teachers feel they are left to their own devices to discover film´s potential 

as creators of meaning but that they rarely have the educational background 

or time to engage colleagues in didactic reasoning on the subject. The type of 

films they consider as having the most favorable effect in the classroom 

generally deal with war and other conflicts from a Western perspective. Most 

see film as an effective secondary source but a few also see it as a useful 

primary source. Analyzing their statements as a whole, the informants 

articulate that while film is widely used in high school history classes, it is done 

so for very different reasons. 

Keyword:  History didactics, teaching history with film, teacher´s view of 

film, use of history, genetic and genealogical historical understanding, film 

studies, history of education. 
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1. Inledning  

Playtime är mer än bara en film, det är en människas försök att lära oss att se världen 

med nya ögon. Ja mer än så: regissören Jacques Tati strävar i detta tidlösa mästerverk 

efter att förmedla helt nya sinnesintryck till tittaren. Mer än någon annan film får 

Playtime oss att ifrågasätta våra ögon och öron. (---)Tatis humor är en länk mellan 

stumfilm och ljudfilm, mellan gammaldags varietéer och modern underhållning. Men 

det vi framförallt minns honom för är hans visuella briljans. Skämten i hans filmer är 

egentligen inte alls skämt utan underliga små ögonblick som tillsammans skapar en bild 

av att allt inte står riktigt rätt till. När vi stöter på flera sådana ögonblick efter varandra 

(…)börjar vi förstå att de inte har placerats där för att vi ska skratta utan för att vi ska 

fundera en smula över vår roll som åskådare.1 

På något sätt har Tati ständigt suttit på min axel under arbetet med denna 

licentiatavhandling. Beroende på vilka glasögon vi väljer som lärare, kan film 

i skolan antingen ses som en ”lektid” eller, som det beskrivs i citatet, som 

något att reflektera djupare kring. Titeln på denna avhandling är därför lånad 

från Tatis film.  

Att lärare använder film i historieundervisningen är inget nytt fenomen. Hur 

film används och varför är däremot mindre känt.2 I denna kvalitativa 

undersökning delar åtta verksamma lärare med sig av erfarenheter och 

synsätt på film som pedagogiskt hjälpmedel i gymnasieskolans historieämne. 

Deras utsagor analyseras i ljuset av de teoretiska begreppen historiebruk och 

historieförståelse. 

Bakgrund 

 

Ämnesvalet i denna studie bottnar i att jag under mina år som gymnasielärare 

i svenska och historia också undervisade i det nu bortplockade ämnet 

filmkunskap. Under lektionerna i filmkunskap blommade ofta eleverna ut och 

analyserade och reflekterade på ett mer djuplodande sätt än i de övriga 

ämnena. Det kändes som om vi befann oss på samma planhalva. Då jag sökte 

efter litteratur som berörde hur lärare arbetar med film i skolan, blev det 

tydligt att området var som ett svart hål inom forskningen. Detta är konstigt 

med tanke på det utrymme filmmediet har i vår tid. Film är mer lättåtkomligt 

i dagens skola än någonsin tidigare. AV-media, skolbio och svenska 

filminstitutets filmhandledningar har länge funnits tillgängliga för lärare att 

utnyttja. Swedish film – ett avtal där skolor kan köpa rättigheten att visa ett 

stort utbud av filmer – har på senare år underlättat användandet ytterligare. 

Nätbaserade kursprogram, pedagogiska sidor och grupper för lättillgänglig 
                                                             
1 Steven Jay Schneider, 1001 Filmer du måste se innan du dör (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2006), 

470. 
2 Alan S Marcus & Jeremy D Stoddard, “Tinsel Town as Teacher: Hollywood Film in the High School 

Classroom”, The History Teacher, Vol. 40 No. 3 (2007): 306. 
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lärarfortbildning och ökad mediering i undervisningssituationen har också 

bidragit till större möjligheter i denna process.3 År 2001 skrevs dessutom en 

publikation i samarbete mellan filminstitutet och skolverket, Film för lust och 

lärande. I inledningen betonar skolverkets dåvarande generaldirektör Mats 

Ekholm och verkställande direktör för svenska filminstitutet Åse Kleveland: 

”Arbetet med film och media ska finnas med under hela utbildningen från 

förskola till gymnasieskola.”4 Trots tillgång till ett digert material har intresset 

varit svalt för att studera lärares strategier med film i historieämnet. Det har 

snarare blivit en egen angelägenhet för läraren att lösa på plats. I själva verket 

finns det enligt min mening flera aspekter som är angelägna att få kunskaper 

om i sammanhanget. En sådan är hur lärare tänker om att bruka och hanterar 

olika historiebruk som framträder i film.  

 

Utanför skolan är film en betydande påverkansfaktor i ungdomars vardag, 

vilket är ytterligare en anledning för historiedidaktisk eftertanke. I en 

amerikansk undersökning gjord av Rosenzweigs & Thelens som presenteras i 

The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life (1998) 

framkommer att förvånande många människor tror att den bild som 

presenteras i film stämmer väl överens med hur historien sett ut i 

verkligheten, faktiskt uppskattades film vara nästan lika trovärdigt som en 

historiebok.5 I svenska undersökningar presenteras liknande mönster där 

spelfilm och dokumentärfilm kommer på en god tredjeplats efter museer och 

böcker som historiskt tillförlitliga.6 I artikeln ”Historia á la Hollywood – 

Steven Spielberg i pulpeten” framhåller filmhistorikern Mats Jönsson i likhet 

med många andra forskare, den betydelse filmmediet kommit att få för 

människors historiesyn i vår tid.7  Han menar att filmmakare som Steven 

Spielberg är vår tids historielärare framför andra.8 En bidragande orsak är att 

historisk spelfilm når ut till en anmärkningsvärt stor filmpublik medan 

                                                             
3 Utbildningsprogrammet, PIM (praktisk IT- och mediekompetens) som kan nås via skolverkets hemsida, är 

ett exempel på ett sådant kompetenshöjande verktyg bland flera.  

http://www.pim.skolverket.se/xp/handledningar/Om-PIM/Vad-ar-PIM/ 
4 Mats Ekholm & Åse Kleveland, ”Inledning”, i Film för lust och lärande (Västerås: Statens Skolverk, Svenska 

Filminstitutet, 2001), 5. 
5 Rosenzweigs & Thelens, The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life (New York: 

Columbia University Press, 1998), 21. 
6  Pelle Snickars & Cecilia Trenter, red. Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk, 

(Lund: Studentlitteratur, 2004), 11. 
7 Mats Jönsson, ”Historia à la Hollywood - Steven Spielberg i pulpeten”, i Det förflutna som film och vice 

versa: Om medierade historiebruk, red. Pelle Snickars & Cecilia Trenter (Lund: Studentlitteratur, 2004), 33; 

Tommy Gustafsson, ”Historiografi, pluralism och representativitet”, Historisk Tidskrift 126:3 (2006): 471f;  

Ulf Zander, ”Clio på bio. Filmer, fotnoter, historiker och Hollywood”, Filmhäftet 1998:1 (1998); Erik Hedling, 

”Filmen som historiograf eller som historisk källa”, Historisk tidskrift 2002:1 (2002): 75ff; Pelle Snickars & 

Cecilia Trenter, red. Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk (Lund: 

Studentlitteratur, 2004), 14. 
8 Mats Jönsson, ”Historia à la Hollywood - Steven Spielberg i pulpeten” (2004), 33. 
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historisk facklitteratur enbart landar hos ett fåtal med specialintresse för 

historia. 

 

Att filmer upplevs som historieförmedlare kanske inte är så långsökt med 

tanke på filmindustrins intresse för att göra film om historiska perioder och 

eftersom möjligheterna för att rekonstruera verklighetstrogna filmbilder av 

historien är stora och ökande. De krigsveteraner som såg förhandsvisningen 

av filmen Saving Private Ryan (1998) sägs exempelvis ha blivit häpna över 

hur väl scenen med landstigningen dagen D stämde med deras minnesbilder 

av händelsen.9 Film är således ett medium som kan spela på människors 

känslor och sinnesintryck på ett helt annat sätt än en faktabok förmår. 

Innehållet kan emellertid uppfattas på olika sätt beroende på vilka 

individuella förkunskaper eller erfarenheter som åskådaren har med sig i 

bagaget. Även om filmmakare är skickliga på att beröra människor på djupet 

så är kunskaperna om sidoeffekterna fortfarande små om hur det förmedlade 

landar inom individer.10  

 

Bakom varje filmkamera står dock en regissör och bestämmer infallsvinkel på 

det som ska skildras i spelfilmer och dokumentärfilmer. Tittar vi närmare på 

dokumentärfilmen så har dess trovärdighet omvärderats flertalet gånger. 

Robert Flarethy gjorde med Nanook, of the North (Nanook, köldens son) 

(1922)  en av de första långfilmerna inom dokumentärgenren. Dokumentär-

filmen om inuiternas leverne i de norra delarna av Kanada blev en kassasuccé 

men Flartehy fick också utstå en del kritik för sanningshalten. Exempelvis 

hade han låtit regissera vissa scener där de medverkande utför vissa 

vardagsbestyr på ett mer ålderdomligt och primitivt sätt än de vanligen 

gjorde.11 På så sätt var det snarare filmmakarens bild av inuiternas vardag som 

skildrades än det som var realitet vid tiden. Flarethys bild nådde emellertid ut 

till en stor publiken i väst och kom sannolikt trots kritiken att bli den syn 

dåtidens biobesökare fick på befolkningen i norra Kanada. Samma typ av 

diskussioner om sanningshalt i dokumentärfilmer har fortsatt in i vår tid. 

Michael Moores filmer har till exempel fått såväl ris som ros under de senaste 

årtiondena. Även andra faktorer kan påverka hur filmresultaten blir beroende 

på hur historien brukas i filmer.  

 

                                                             
9 Ulf Zander ”Det förflutna på vita duken”, i Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken, red 

Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 134; Mats Jönsson, ”Historia à la 

Hollywood - Steven Spielberg i pulpeten” (2004), 33; Ulf Zander, Clio på BIO: Om amerikansk film, historia 

& identitet (Lund: Historiska Media, 2006), 7; Mats Jönssons, Film och historia, Historisk hollywoodfilm 

1960-2000, Avhandling för doktorsexamen (Lund: KFS i Lund AB, 2004), 211. 
10 Carl Plantinga, ”Folk Psychology for Film Critics and Scholars”, Projections, The Journal of Movies and 

Mind, vol 5 (2011): 26-50. 
11 Bjørn Sørenssen, Å fange virkeligheten – Dokumentarfilmens århundre (Oslo:  

Universitetsforlaget, 2001), 67ff. 
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I USA insåg man tidigt att spelfilm är en inkomstbringande exportvara. Det 

har bidragit till ett speciellt förhållande mellan finansiärer och filmmakare. 

Film är dyrt att producera och innehållet måste passa en bred publik och helst 

inte trampa någon på tårna. Ett massivt reklamarbete genomförs långt innan 

filmerna kommer till biograferna. Man skapar på så sätt ett sug och får via 

knep och påkostad kostym ett grepp över den stora biopubliken, vilket i bästa 

fall ger satsat kapital stor återbäring. I Europa såg man en annan nytta med 

filmmediet då potentialen som folkuppfostrare blev tydlig. Därför blev 

filmskolorna statliga angelägenheter. Det som skulle inpräntas i individen 

med hjälp av film var inledningsvis en nationalistisk fostran. Efter krigsslutet 

blev strategin demokratifostran och ett nyorienterande i industrisamhället. 

Historikern Anne-Li Lindgren beskriver i sin avhandling hur utbildnings-

radio och skolfilm kunde fylla funktion som påverkare då nya synsätt skulle 

implementeras det svenska samhället efter krigen.12 De statliga filmskolorna 

bidrog på sikt till att film producerad i Europa kunde utvecklas åt ett smalare 

och mer konstnärligt håll. Det utmynnade i en rad experimentella filmer i 

perioden efter andra världskriget.13 Amerikansk och europeisk film har i våra 

dagar börjat inspirera varandra och lever nu i ett slags symbios.14 Trots det 

domineras marknaden av amerikansk spelfilm vilket antyder att biopubliken 

främst får ta del av ett USA-perspektiv i innehållet. Ovan nämnda infalls-

vinklar gör således filmmediet mer komplicerat att använda i undervisning än 

en lärobok. I dag liksom i tidigare perioder har människan brukat historien på 

olika sätt och av olika anledningar. För att nå en djupare förståelse för de 

bakomliggande drivkrafterna är det angeläget att analysera i vilket syfte och 

på vilket sätt historien använts och används.  

 

Händelser i historien och platser värda att minnas definieras och formuleras 

således i allt högre grad av arenor utanför utbildningsväsendet och historie-

disciplinens sakkunniga. Media och film spelar här en viktig roll inte bara som 

passiva förmedlare utan också som konstruktörer av den historiesyn som kan 

rotas i samhället på ett djupare plan. Ibland fångas de omdiskuterade 

historieområdena upp av historiedisciplinen och blir till forskningsområden.  

Ett belysande exempel på detta är Förintelsen med alla bilder, berättelser, 

filmer och museum som skapats i syfte att framhålla de katastrofala 

konsekvenser som politiska strategier kan få eller för att ingjuta historisk 

                                                             
12 Anne-Li Lindgren, ”Att ha barn med är en god sak”: Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet 

(Kanaltryckeriet Motala AB, 1999); Anne-Li Lindgren, ”Gender and Generation in Swedish School Radio 

Broadcasts in the 1930s: an Exploratory Case Study”, i Project MUSE, Today’s Research. Tomorrow’s 

inspiration (2012):239-258. 
13 Duncan Petrie, ”Theory, Practice, and the Significance of Film Schools”, Scandia, band 76, häfte 2 

(2010):31-46.  
14 Det är exempelvis vanligt att kassasuccéer med europeiskt ursprung görs i ny tappning i Hollywood. Ett 

sådant exempel är den svenskproducerade filmversionen av Stieg Larssons  kriminalroman Män som hatar 

kvinnor (2009) som i Hollywoods tappning fick namnet The Girl with the Dragon Tattoo (2011). 
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förståelse och beredskap hos konsumenterna. Studier av Historiebruk är 

därför ett ämnesområde på frammarsch inom den akademiska 

historiedisciplinen.15  

 

I skolan är lärare aktiva förmedlare av historia och olika former av 

historiebruk via sina undervisningsstrategier med film men också genom den 

egna historieförståelsen.16 Det är i mötet mellan lärare och elever som 

kunskaper av olika slag transformeras, diskuteras och kommenteras. Lärares 

ambitioner och tankar om olika filmgenrer och historia - som kommer till 

uttryck i planering och uppgifter - är intressanta då de kan tänkas påverka 

elevers syn på historia och film.  Mot bakgrund av detta finner jag att lärares 

tankar om film i historieundervisning är ett angeläget och motiverat område 

att undersöka. I föreliggande licentiatavhandling kommer jag därför att 

studera historielärares relation till filmmediet i ljuset av historiebruk och 

historieförståelse. Förhoppningsvis kan resultatet av studien bidra till nya 

insikter inom den historiedidaktiska forskningen men också till kunskaper 

som andra lärare kan ha nytta av i sitt arbete med film i ämnet. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att analysera lärares historiebruk och 

historieförståelse utifrån deras tal om film som didaktiskt verktyg i 

historieundervisning på gymnasiet. Aktuella och övergripande 

frågeställningar är:  

 

1. Vilka syften uppger lärare för att använda film i 

historieundervisningen? 

 

2. Hur beskriver lärare sitt arbete med film i konkreta 

undervisningssituationer?  

 

3. Vilka filmer används och varför anses de gynnsamma i 

historieundervisning? 
  

                                                             
15 Bengt Schüllerqvist, ”Utvecklingen av svensk historiedidaktisk forskning”, Ämnesdidaktikiska brobyggen 

– didaktiska perspektiv inom lärande och forskning, red. B. Schüllerqvist, M. Ullström & S-O. Ullström 

(Karlstad: University Press, 2009), 63; Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna (Lund: 

Studentlitteratur, 2004), 7 och 51. 
16 Historiebruk är ett begrepp som dessutom ingår i historieämnets innehåll att arbeta med sedan införandet 

av Gy11. Målet är att eleverna ska ”undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder”, se: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv  

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv
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Disposition 

 

I det inledande kapitlet har först en bakgrundsbild till denna licentiat-

avhandlings ämnesområde presenterats, samt studiens syfte och forsknings-

frågor. Därpå kommer ett avsnitt att ta upp de teoretiska utgångspunkterna i 

arbetet. Därefter förklaras studiens metod och tillvägagångssätt. Efter detta 

kommer ett avsnitt att behandla tidigare forskning inom det undersökta 

området. Eftersom ämnet rör sig inom ett tvärvetenskapligt fält kommer flera 

discipliners forskning att belysas och färga genomgången. Främst fokuseras 

emellertid sådant som direkt berör denna avhandlings avgränsade område om 

film och historia.  Efter det inledande kapitlet tar den empiriska delen vid. I 

kapitel 2 presenteras först de åtta involverade informanter var för sig innan 

deras berättelser om konkreta arbetssätt tas upp i kapitel 3. Del 4 behandlar 

lärarnas syn på film i historieämnet i mer allmänna och övergripande ordalag. 

I del 5 diskuteras sedan resultaten med avstamp i undersökningens större 

forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter innan litteraturförteckning 

och bilagor tar vid.  

Teoretiska begrepp 

 

I föreliggande avhandling kommer informanternas svar att ställas mot ett 

teoretiskt ramverk där historiebruk, och historieförståelse utifrån genetiska 

och genealogiska perspektiv är i fokus. Nedan följer därför först en 

presentation av begreppens innebörder och därefter förklaringar till hur 

begreppsapparaten kommer att användas i denna studie. 

Historiebrukets sammanhangskedja 

Historiebruk kan ses som en sammanhållande mittlänk mellan en 

historiekultur och ett historiemedvetande. En historiekultur omfattar 

aktiviteter med historiska referenser där dåtid, samtid och framtid interagerar 

med varandra. Genom historiebruk används (brukas) valda delar av 

historiekulturen för att skapa meningsbärande bilder. Ett historiemedvetande 

är den förståelse av historien som etableras inom individen utifrån dessa 

sammanhang.17  

 

Två svenska historiker som i hög grad har forskat runt begreppen 

historiekultur och historiebruk är Klas-Göran Karlsson och Peter Aronsson. 

De delar en samsyn i vissa avseenden men har olika uppfattningar i andra. En 

historiekultur omfattar enligt Aronssons definition:  

                                                             
17 Karl-Ernst Jeismann anses ligga bakom begreppet ”historiemedvetande” då han introducerade det i en 

artikel ”Geschichtsbewusstsein”, i Handbuch der Geschichtsdidaktik, band 1, red. Klaus Bergmann & Werner 

Bolzt (Dusseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1980). 
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(…) de källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det 

förflutna som erbjuder påtagliga möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, 

nutid och framtid. I undantagsfall utgör de direkta och uttryckliga tolkningar av detta 

samband.18 

Enligt Karlssons definition är historiekultur:  

(…) olika kanaler och medier i vilka historia förmedlas, från traditionella sådana som 

utbildningssystem och massmedier till moderna kanaler som tidigare inte 

uppmärksammats eller ens existerat, som film och andra delar av 

underhållningsbranschen och datavärlden. En sådan kommunikationskedja byggd 

kring historia kan man kalla en historiekultur.19   

Här delar sig synsätten åt på så sätt att Aronsson framhåller ”källorna, 

artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det 

förflutna” som centrala i begreppet historiekultur. Karlssons definition 

fokuserar istället hela kommunikationen i sammanhanget 

historiemedvetande och minne som bidragande för att ge mening åt historien. 

På så sätt tillskriver Karlsson begreppet historiekultur fler processartade 

innebörder än Aronsson gör. Aronsson definierar begreppet historiebruk 

som: ”(…) de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma 

bestämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter.”20 Som 

historiebrukare identifierar Aronsson olika aktörer med skilda 

bakomliggande drivkrafter men med historia som gemensam nämnare. I 

förmedlingsprocessen av historia kan man återfinna berättelser från 

privatlivet, historiebruk från det offentliga, media, underhållning och 

konsumtion förutom de mer erkända producenterna av historia bestående av 

skola, universitet och institutioner för kulturarv.21 Karlsson menar liksom 

Aronsson att historieforskare, lärare och museer inte är de enda förmedlarna 

av historia. Han skriver: 

Inte minst det senaste dryga decenniets samhällsutveckling har visat att historia kan 

brukas och faktiskt brukas på flera sätt, varav det vetenskapliga endast är ett. Det är inte 

överordnat de andra, men heller inte underordnat.22 

Det framträder dock vissa skillnader då de beskriver och identifierar 

historiebruk. Karlsson är exempelvis mer konkret än Aronsson då han 

typifierar olika former av historiebruk. I hans förklaringsmodell återfinns 

dessutom sammanhang som går att koppla till flera kommunikativa led runt 

                                                             
18 Peter Aronsson (2004), 17. 
19 Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Historien är nu: En introduktion till 

historiedidaktiken, red. Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (Lund: Studentlitteratur, 2009), 38. 

20 Peter Aronsson (2004), 17f. 
21 Ibid, 44. Se även Peter Aronsson, Historia (Malmö: Liber, 2011), 103. 
22 Klas-Göran Karlsson (2009), 58. 
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historiebruken, såsom bakomliggande behov, vilken typ av bruk och brukare 

som framträder samt den funktion de olika bruken kan förväntas ha.  

 

Vid en jämförelse med Aronssons definitioner går det enligt min tolkning att 

skönja en underton av mer ideologiska aspekter i det Karlssons kategorier 

fokuserar på. Aronssons beskrivning av historiebrukens sammanhangskedja 

är visserligen något vag men också bredare och öppnar på så vis upp för fler 

möjligheter utanför de något snävare innebörder Karlsson tillskriver 

historiebruken. Karlssons kategorier illustrerar dock på ett mer konkret och 

överskådligt sätt de vägar bruket av historia kan förväntas ta och ger därmed 

fler tydliga fingervisningar för vilka bakomliggande orsaksmönster som kan 

påverka människors historieförståelse. Jag bedömer därför att Karlssons 

historiebruksmodell är bättre lämpad för det material som min studie utgår 

ifrån, då Karlsson på ett mer tydligt och definierat sätt framhåller flera 

aspekter kring begreppet som är relevanta för min skolnära studie. Därför 

kommer det empiriska materialet att analyseras med hjälp av Karlssons 

typologi över historiebruk. I följande text ägnas av den anledningen främst 

uppmärksamhet åt Karlssons definitioner av historiebruk.  

Typologi över historiebruk (enligt Klas-Göran Karlsson) 

 

Behov  Bruk  Brukare   Funktion 

Upptäcka Vetenskapligt Historiker   Verifikation 

Rekonstruera   Historielärare   Tolkning 

 

Minnas  Existentiellt Alla människor   Orientering 

Glömma       Förankring 

 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt  Rehabilitering 

    Intellektuella   Restaurering 

        Försoning 

 

Uppfinna Ideologiskt Intellektuella   Legitimera 

Konstruera   Politiska eliter   Rationalisering 

 

Glömma Icke-bruk Intellektuella   Legitimera 

Utplåna   Politiska eliter   Rationalisering 

 

Illustrera Politisk- Intellektuella   Politisering 

Offentliggöra pedagogiskt Politiska eliter   Instrumentalisering 

Debattera   Pedagoger   
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Öka historiens  kommersiellt Verksamma    Kommersialisering 

värde, göra   inom reklam   

ekonomiska   och ekonomi   

vinster23     

 

 

Det vetenskapliga bruket representeras av det som framförallt bedrivs vid 

institutioner på universitet och av lärare i skolan. Det handlar då om att förstå 

historiska skeenden genom erkända vetenskapliga metoder. Den 

bakomliggande drivkraften är att upptäcka och rekonstruera historien för ny 

tolkning och verifikation. 

 

Det existentiella bruket aktiveras vanligtvis av snabba förändringar i 

samhället. Det handlar om att försöka orientera och förankra sig i ett osäkert 

nu. Det kan vara svårt att komma åt ett existentiellt historiebruk eftersom det 

kan handla om att individer värnar om privata historieminnen. Det kan också 

uttryckas genom att människor samlas runt kollektiva minnen för att finna 

gemenskap via exempelvis monument, ritualer och symboler. Det existentiella 

historiebruket har med människors trygghet att göra men är vanligtvis mest 

utvecklat hos individer som varit utsatta på något sätt och därför har behov av 

att minnas eller glömma historien. Det existentiella historiebruket berör 

behov alla människor har men kan yttra sig i skiftande omfattning beroende 

på tillståndet i omgivningen.24 

 

Moraliskt historiebruk kan handla om att ge människor upprättelse för 

missgärningar som begåtts mot dem. Vanligtvis är det de ledande grupperna 

eller staters ledare som ställs till svars för tidigare händelser. Den 

bakomliggande funktionen kan grunda sig i behov av samhällelig 

rehabilitering, restaurering eller försoning. Ofta aktiveras det moraliska 

historiebruket av de intellektuella och välutbildade skikten i samhället i syfte 

att uppmärksamma eller återupptäcka något som undanhållits och anses fel. 

Den uppmärksammade Vitbok om kränkningar av romer under 1900-talet 

(2014) och de efterföljande diskussionerna är ett sentida exempel på moralisk 

bearbetning som hamnar inom denna kategori.25 

 

Ideologiskt historiebruk innebär att historia används för att framhålla ett 

politiskt eller ideologiskt synsätt som positivt medan eventuella negativa 

aspekter tonas ner. Historia blir en bärande länk för att motivera och visa 

                                                             
23 Ibid, 59. 
24 Ibid, 60f. 
25 Ibid, 61ff. Se också Vitbok (Informationsmaterial, Arbetsmarknadsdepartementet, Stockholm 2014) 

http://www.government.se/sb/d/18158/a/237080 [2014 10 02] 

http://www.government.se/sb/d/18158/a/237080
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mening för exempelvis ett visst statsskicks betydelse och legitimitet. De 

historiebrukande aktörerna hänvisar ofta till övergripande lagar och objektiva 

analyser över framsteg i syfte att motivera en viss maktposition. Karlsson 

skriver: 

Särskilt användbar har historien på senare tid varit för nationalistiska intellektuella som 

med historien som instrument målat upp en speciell symbiotisk relation mellan den 

egna nationen och ett speciellt territorium, som anses nödvändigt för att nationen ska 

kunna fullgöra sin ”uppgift”. Nationens ägande av detta landområde har motiverats 

med hjälp av historiska rättsanspråk, som handlar om att nationen i fråga varit först i 

historien på detta territorium, har varit längst inom territoriets gränser eller innehar 

den politiska makten i bruksögonblicket. En tragisk konsekvens av detta historiebruk 

är att etniska grupper som ansetts sakna historisk rätt till territoriet inte sällan drabbas 

av etnisk rensning.26 

Det ovan angivna är ett mer extremt fall av ideologiskt historiebruk, det finns 

emellertid även mildare former som kan vara omedvetna eftersom människan 

alltid befinner sig i någon form av sammanhang. Det ideologiska bruket är 

besläktad med det vetenskapliga historiebruket. Skillnaden är att det 

vetenskapliga bygger på vedertagna metodstudier medan den ideologiska 

sanningen mer blir uppfunnen av huvudaktörerna i fråga.27  

 

Ett icke-bruk kan ses som en specialform av ett ideologiskt historiebruk men 

med syfte att medvetet ignorera och bagatellisera historiens betydelse för 

samhället. Det kan också vara en strategi från makthavare eller intellektuella 

för att tränga undan det som varit i syfte att legitimera något nytt.28  

 

Politisk-pedagogiska historiebruk förenklar vanligen förhållandet mellan då 

och nu i historiska jämförelser. Ofta fokuseras ”symboliska” och ”metaforiska” 

likheter mer än ”problematiseringar”, för att använda samma ord som 

Karlsson gör. Det är därför svårt att förena detta bruk med ett vetenskapligt 

historiebruk. Den politiska delen återfinns i samtidens offentliggöranden, 

debatter och samhällsillustrationer och yttrar sig genom att dagsaktuella 

händelser likställs med något - vanligtvis dystert och mörkt - ur historien. En 

moraliskt laddad jämförelse med historien kan förorsaka intensiva 

samhällsdiskussioner men också medföra politisk framgång. Ett pedagogiskt 

bruk innebär att passande delar av historien väljs ut för att fylla någon form 

av behov i samtiden. Även i denna dimension kan jämförelser mellan nu och 

då agera lättillgänglig illustration för likheter över tid. Ibland kan 

historiebruket bidra till reflektioner och analys av jämförelser av olika slag. 

                                                             
26 Klas-Göran Karlsson (2009), 63. 
27 Ibid, 63f. 
28 Ibid, 64f. 
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Viktigt är dock att ställa frågan varför denna jämförelse görs och i vilket 

syfte.29  

 

Kommersiellt historiebruk omfattar exempelvis litteratur, film och andra 

former av konst och kultur som använder historia i olika populärkulturella 

genrer men också reklam. Detta bruk har förutom den ekonomiska 

dimensionen ett släktskap med det politisk-pedagogiska bruket på så sätt att 

det emotionella är användbart, inte minst märks det i alla filmer om 

Förintelsen. Frågan som framträder är vad som sker med historia då den 

exempelvis byter skepnad från vetenskap till amerikansk spelfilm?30 

De olika bruken kan enligt Karlsson överlappa varandra eller vara 

samexisterande. Det handlar inte om att döma utan snarare att förstå de vägar 

historieförmedling kan färdas.31 I föreliggande utredning är utgångspunkten 

att historien som förmedlas är impregnerad av det historiebruk som 

filmmakare, historiker och lärare förmedlar till oss via filmer, böcker och 

undervisning eftersom bruket mer eller mindre medvetet bygger på deras 

tolkningar och perspektiv. I denna studie kommer - förutom historiebruk - 

uttryck för historieförståelse att vara i fokus i analysen. Detta eftersom jag 

finner att studier av genetiska och genealogiska perspektiv på historien passar 

väl in med det resonemang filmvetare för om fenomenet film och historia 

angående filmmediets historiska potential, vilket presenteras mer i avsnittet 

tidigare forskning. 

Historieförståelse 

 

Klas-Göran Karlsson framhåller två grundläggande distinkta sätt att förstå 

historien, ett genetiskt och ett genealogiskt. Dessa är värdebärande och 

sammankopplade med varandra och även inbegripna i sammanhangskedjan 

historiekultur, historiebruk och historiemedvetande.      

 

Det genetiska perspektivet innebär att vi som individer uppfattas som ”objekt” 

som befinner oss där vi är på grund av den historiska bakgrunden.32 

Nutidsmänniskan är utifrån detta perspektiv en slags sentida ”produkt” av 

historien och med rotsystemet väl förankrat i gångna tiders 

förändringsprocesser. Den historiska bakgrunden går inte att påverka utan 

det förflutna har skapat ett slags ”beting” som bidragit till hur vi lever idag. 

Historien ger oss också en identitet beträffande självbild liksom en position i 

                                                             
29 Ibid, 66f. 
30 Ibid, 67f. 
31  Ibid, 59-69. Se även Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk 

historia från sekelskifte till sekelskifte (Lund: Nordic Academic Press, 2001), 52 m.fl. 
32 Begreppet ska inte sammanblandas med begrepp från biologins områden. 
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samhället och världen. Utifrån detta perspektiv är vi sentida människor 

inbegripna i historien och är själva historia. Vår historia bär på flera olika och 

betydelsefulla delar som måste förstås som en helhet, vilka alla bidragit på 

olika sätt till hur det blivit idag och till vår självbild. Vår historiska position 

måste förstås ”prospektivt”, det vill säga framåtriktat i en kronologi utifrån 

samhällets demografiska, tekniska och ekonomiska samt kulturella och 

mentalitetshistoriska förändringar. Att se sig själv och historien på detta sätt 

definieras som genetisk historieförståelse.33 Det genealogiska perspektivet 

innebär en annan förståelse av historien. Samtidigt som vi är historia i likhet 

med det genetiska perspektivets förståelse, gör vi också historia. Det betyder 

att vi tolkar vår position utifrån gångna tiders påverkan på vår livssituation 

men också hanterar vår tillvaro genom att nyttja valda delar av historien för 

att forma identitet och planera framåt. Genom att bruka och konstruera 

historia i syfte att finna en mening i självbilden och legitimera den i ljuset av 

det förgångna kan vi skapa en meningsfull insikt för oss själva och vår 

identitet.  Vår nutida förståelse bidrar till hur vi orienterar oss i historien. ”Vad 

vi förväntar om det som ska komma påverkar också vårt sätt att minnas det 

som varit”, som Karlsson uttrycker det.34  

Ett genealogiskt perspektiv innebär alltså att tolkningen av historien ligger 

mer ”i betraktarens öga”, den är inte given av historien själv utan skapas av 

människan i nutiden. Denna genealogiska historieförståelse innebär en annan 

infallsvinkel än vad den traditionella historievetenskapen vanligtvis fokuserat 

på i sina genetiskt präglade tolkningar av historien.  

Historiedidaktikerns generella svar är att historia är en tillämpad vetenskap, och att 

dess relevanskriterier måste relateras till den sentida betraktare som producerar, 

förmedlar och konsumerar historien.35 

Begreppen och dess innebörd kan dock märkas av redan i äldre tankegångar 

presenterade av exempelvis Sören Kirkegaard, Wilhelm Dithley, David Carr 

och Paul Ricoeur.36 

 

Lite förenklat skulle man kunna säga att individen subjektivt plockar ut valda 

historiska delar och framhåller dessa delar som danande för den egna 

identiteten i nuet och agerar framåt utifrån denna egna insikt. Det kan hämtas 

fragment från en mängd olika håll såsom den privata familjehistorien, 

klasstillhörighet, genus, subkulturer, samhälle med mera. Olika 

sammanslutningar och grupperingar i samhället kan på liknande sätt välja ut 

vissa delar för att förstärka sin identitet. Det kan härledas till att bilden kan te 

                                                             
33 Klas-Göran Karlsson (2009), 44. 
34 Ibid, 46f. 
35 Ibid, 46. 
36 Ibid, 43f. 
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sig svartvit och generell då det som framhålls ofta är valt för att förstärka den 

position som förespråkas medan annat väljs bort. Det är ett annat sätt att se 

historien än det genetiska perspektivet som mer följer en traditionell 

historieskrivning där källkritik prioriteras. Det är också ett sätt att skapa 

historia på eftersom konstruerade historiebilder kan föras vidare över 

generationer. Om man ställer typologin över historiebruk mot begreppen 

genetisk och genealogisk historieförståelse kan man i grova drag säga att det 

vetenskapliga historiebruket grundar sig på en genetisk historieförståelse, 

medan alla de övriga historiebruken är genealogiska i sin karaktär. Samtidigt 

ska det inte bortses från att även den traditionella genetiskt präglade 

historieskrivningen representerar ett urval som presenteras ur en specifik 

vinkel och med ett speciellt syfte. 

 

Karlsson hänvisar vidare till den danske historiedidaktikern Bernard Eric 

Jensen som framhåller fyra betydelsefulla områden som speciellt viktiga för 

människor att söka sina historiska rötter inom: 

  

1. identitetsbildning - där man söker efter likhet och samman-

hang i en kontinuitet. 

2. möten med andra kulturer - funderingar kring likheter och 

olikheter uppstår vilket kan stärka egen identitet och kultur. 

3. sociokulturell läroprocess - har grund i existentiella frågor som 

hur livet kan och bör levas. Historien ger ”scenarie-

kompetens.” 

     4. tempusöverskridande medvetandesammanhang - hur 

människor genom analyser rättfärdigar intressen, val, 

värderingar och principer.37 

 

Forskare som Jörn Rüsen menar å sin sida att vårt historiemedvetande triggas 

speciellt av så kallade ”borderline events” det vill säga via stora dramatiska 

och krisartade förändringar vilka ger osäkerhet och behov av förståelse, ett 

exempel på detta är vår bearbetning av Förintelsen. Rüsen menar också att 

historiemedvetande hänger samman med en narrativ kompetens vilket drivs 

av de tre komponenterna: konkretion, kontinuitet och kontext. Där 

konkretion innebär att det finns en närhet till någon form av erfarenhet, 

”minne” av historien. Det behöver inte vara ett egenupplevt minne snarare att 

historien blivit synliggjord som angelägen tidigare. Kontinuitet, betyder att en 

röd tråd mellan då nu och sedan framträder i historien. Kontext innebär att 

individen kan se sin egen position i ett historiskt sammanhang. 

 

                                                             
37 Ibid, 52; Bernard Eric Jensen “Historiebevidsthed og historie – hvad er det?, i Historieskabte såvel som 

historieskabende: 7 historiedidaktiske essays, red. Claus Bryld m. fl. (Gesten: OP-forlag, 1996), 7f. 
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Narrativ kompetens betyder i sammantaget att individen har förmågan att 

kunna formulera, ”artikulera” historiska narrativ och på så sätt se sig själv och 

den egna positionen i ett vidare historiskt sammanhang.38 Genom att studera 

hur historiska narrativ artikuleras kan olika former av historieförståelse bli 

synliga.  

Teoretiskt ramverk i denna studie  

 

I den här licentiatavhandlingen analyserar jag lärares utsagor utifrån hur 

historieförståelsen kommer till uttryck i deras resonemang. Därutöver 

analyserar jag historiebruket och då handlar det om lärarnas uttalade bruk av 

historien i undervisningen men också om hur de tänker om filmers 

historiebruk samt hur de vill att eleverna ska förstå historien via film i 

historieundervisningen.  

 

I analysarbetet kommer de pedagogiska och didaktiska strategierna som 

lärarna framhåller då film används i historieundervisningen att ägnas särskild 

uppmärksamhet. Detta eftersom syftet är att komma åt lärarnas 

historieförståelse och syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieundervisningen. Genom att söka spår av vad lärarna ser för potential 

med film kan sannolikt olika former av historiebruk i sammanhanget 

historieundervisningen och film framträda. Det presenterade teoretiska 

ramverket kommer därför att utgöra ett stöd i tolkningar och analys av 

lärarnas utsagor.  

 

Analysen av vad lärare uttrycker om filmens syften i historieundervisningen 

kommer att utgå från Klas-Göran Karlssons schematiska typologi över 

historiebruk. Detta eftersom jag bedömer denna kategoriseringsmodell vara 

mer exakt och tydlig för den typ av undersökning som genomförs i 

föreliggande studie då både behov, bruk, brukare och funktion täcks in i 

kategorierna.  

 

Genom att analysera de sätt filmer bearbetas på kommer lärarnas historiesyn 

i sammanhanget film och historia i undervisning att studeras. Detta kommer 

att granskas ur två perspektiv dels utifrån den historieförståelse som filmen 

förväntas förmedla och dels i hur lärarna säger att de bearbetar filminnehållet 

i undervisningen. I detta sammanhang är det spår av genetiska och 

genealogiska perspektiv på historien som kommer att lyftas fram. 

                                                             
38 Klas-Göran Karlsson (2009), 51ff; Jörn Rüsen, ”Holocaust Memory and Identity Building: Methahistorical 

Considerations in the Case of (west) Germany” i Disturbing Remains Memory: History, and crisis in the 

Twentieth Century, red. Michael S  Roth & Charlies G Salas (Los Angeles: The Getty Research Institute, 

2001), 252f; Jörn Rüsen, “Functions of Historical Narration: Proposals for a Strategy of legitimating History 

in school”, i Historiedidaktik i Norden 3 (Malmö: Lärarhögskolan i Malmö 1987), 25 m. fl. 
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I efterforskningar om hur lärare tänker kring upplägg och val av film kommer 

jag att hålla fokus på de grundläggande didaktiska frågorna vad, hur och 

varför. Studien är alltså historiedidaktisk i sin karaktär och ansluter till viss 

del till Svein Sjöbergs idéer om viktiga frågor att ställa till sin verksamhet som 

lärare.39 Utifrån de ovan nämnda infallsvinklarna, kommer undersökningen 

att följa nedan angivna schematiska strategi: 

 

  

 

 
 

Ett centralt begrepp i detta arbete är film. Med film menar jag här alla 

varianter som lärarna framhåller och benämner film. Det handlar med andra 

ord om spelfilm av alla genrer, dokumentärfilm, TV-program och 

datoranimationer om inte annat nämns. 

Metod 

Forskningsstrategi och datainsamling  

 

Kvale & Brinkman skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun: 

                                                             
39 Bengt Schüllerqvist (2009), 63; Svein Sjöberg, Fagdebatikk: Fagdidaktisk innföring i sentrale skolefag  

(Oslo: Gyldendal akademisk, 2001), 11ff. 

Lärares syn på att 
använda film som 
pedagogiskt 
hjälpmedel i 
historieundervis-
ningen

Vad blir svaren på de 
historiedidaktiska 
frågorna: Vad för film 
används? Hur används 
film? Varför används 
film? 

Framhålls en genetisk 
eller genealogisk 
historieförståelse i 
sambandet film och 
historia?

Hur hanterar läraren 
olika former av 
historiebruk i film och 
hur brukas historien av 
lärarna enligt 
utsagorna?
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En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och 

situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 

uppfatta sig som personer – i kontrast till ”teknifierade” sätt att studera 

människolivet.40 

Under de senaste decennierna har kvalitativa metoder blivit allt mer vanliga 

inom forskningsvärlden. Även jag fastnade för denna metod då jag stod inför 

att välja väg i min avhandling. Eftersom det är lärares upplevelse och 

tänkande jag är ute efter hamnade fokus ganska snart på intervjuer som bästa 

alternativ. Visserligen blir antalet undersökta individer färre än om jag hade 

valt exempelvis en surveyundersökning. Vinsten blir istället svar med fler 

nyanser och djupare insikter i möten och samtal ”ansikte mot ansikte”. För att 

nå dit har jag använt halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, Kvale & 

Brinkman definierar detta som en fenomenologisk metod där frågorna följer 

en tematisk guidestruktur och lämnas öppna till viss del. Svaren bandas och 

skrivs ut och bildar underlag till tolkning och analys.41 Med Martyn 

Denscombes ord är det frågan om semistrukturerade intervjuer.42 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan te sig enklare än den är. Det är viktigt 

att förbereda sina intervjuer på flera sätt då målet är att ta del av en annan 

människas upplevelser och synsätt. Det är av stor betydelse att den 

intervjuade får förtroende och känner sig trygg i situationen. Det är också 

viktigt att ha en genomtänkt strategi för hur frågor ska ställas och i vilken 

ordning. Ställs exempelvis de mest intressanta frågorna sent i intervjun kan 

informanten ha hunnit tröttna eller omvänt, inte kommit igång om de hamnar 

i början av samtalet.   En pilotstudie genomfördes därför inledningsvis och 

utvärderades för att testa frågor, teknik och intervjusituation i förväg. 

Testinformanten fick efteråt berätta hur intervjun upplevdes och om det 

kändes möjligt att respondera på alla frågorna utan besvär. Det hela 

utmynnade i att någon fråga skrevs till och ett par uppföljande förbereddes. 

Då allt hade fallit på plats togs sedan kontakt med lärarna som kom att ingå i 

studien.  

 

Under läsåret 2012/13 genomfördes åtta intervjuer med gymnasielärare i 

södra Sverige. Informantgruppen består av ett jämt antal kvinnor och män 

med varierande grad av erfarenhet i yrket, från 3 till 38 år. Urvalet av 

informanter har skett i första hand så att de skulle passade in i profilerna, men 

för övrigt relativt slumpartat. Via olika gymnasieskolors hemsidor på internet 

listades de lärare upp som undervisade i historia enligt skolans 

                                                             
40   Steinar Kvale & Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 2009), 

28. 
41   Ibid, 43. 
42 Martyn Denscombe, Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (Lund: Studentlitteratur, 2009), 234. 
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kontaktinformation. Första kontakten togs genom telefonsamtal antingen 

direkt med tilltänkta informanter eller till skolor - rektor eller skolans 

reception - med förfrågan om de hade historielärare anställda som passade in 

på någon av de beskrivningar som söktes för att fylla urvalets olika kategorier. 

Vid telefonsamtalet presenterades forskningen och dess syfte. Efter detta 

samtal skickades ett mail ut med ytterligare förtydligande runt det hela.43 Alla 

tillfrågade var positiva till att delta redan vid första kontakten och tid för 

möten bestämdes på deras respektive skolor. I planeringsstadiet av min 

undersökning hade jag tankar på att skicka ut alla frågor i förväg till berörda 

informanter så att de skulle kunna förbereda sig och tänka igenom sina svar 

ordentligt innan själva intervjutillfället. För att minska risken att någon läste 

på eller konstruerade svaren valdes detta bort. Det kan naturligtvis aldrig 

garanteras att svaren är sanningsenliga fullt ut i undersökningar oavsett 

ambition av både forskare och deltagare men jag bedömde att riskerna 

minskar om frågorna inte är kända i förväg. Eftersom fokus ligger på deras 

opåverkade tankar och resonemang om fenomenet blev detta en väg att gå. 

Deltagarna fick dock information om att jag var intresserad av deras syn på 

att använda film i historieundervisningen och att jag ville ta del av deras 

personliga åsikter och tankar i frågan oavsett om de var positiva eller negativa 

till film. De informerades också om att de var anonyma och att de när som 

helst kunde hoppa av om de ångrade sitt deltagande. Informantgruppen har 

behandlats konfidentiellt och sejourerna har bandats och transkriberats.44 I 

avhandlingen omnämns de därför med andra namn än sina egentliga. 

 

Under intervjutillfällena som varade mellan 60 och 90 minuter, har vi suttit 

ostörda i bokade salar eller tomma klassrum. Vid ett tillfälle fick intervjun 

avbrytas då brandlarmet gick på skolan och alla i lokalerna förpassades ut till 

skolgården. Efter incidenten kunde emellertid intervjun fortsätta i lugn och 

ro. Intervjuerna var positiva och jag upplever att samtliga lärare var 

komfortabla i situationen. De var alla generösa med att delge mig sina tankar 

på ett mångfacetterat sätt. Flertalet uttryckte det som viktigt att få bidra till 

forskning om skolan. Min dubbla identitet som forskare och lärare kan ha 

gynnat ett öppet klimat i samtalen.  

 

De intervjuade lärarna arbetar i mellanstora eller små städer och på olika 

kommunala gymnasieskolor. Vid intervjutillfället utgick jag från en 

semistrukturerad intervjuguide innehållande 39 halvöppna frågor i fyra större 

innehållskategorier.45 Guiden behandlar lärarens syn på film utifrån: 

 

                                                             
43 Se bilaga 1, Informantbrev. 
44 Martyn Denscombe (2009), 231 m.fl. 
45 Se bilaga 2, Intervjuguide. 
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1. reflektioner om historia och film 

2. elever och undervisning 

3. läraren och skolan 

4. teknik och möjligheter 

 

Kategorierna arbetades fram så att de på ett heltäckande sätt skulle visa 

lärarnas syn på film i skolan. De formulerades så att olika varianter av svar 

skulle vara möjliga oavsett om de tillfrågade använde film ofta eller sällan eller 

såg mediet som något positivt eller negativt i undervisningen. Eftersom vissa 

synsätt sannolikt kan färgas av rent praktiska inslag i skolvardagen såsom 

exempelvis de reella möjligheterna att kunna använda film på ett smidigt sätt, 

valdes även en kategori om teknik och möjligheter till. Ambitionen var att 

hitta formuleringar så att frågorna skulle vara lätta att besvara men också ge 

utrymme för djupare funderingar av olika slag. Därefter planerades de olika 

kategorierna så att den ena naturligt skulle följa på nästa genom intervjuerna. 

Den bakomliggande idén var att på så sätt försöka locka fram ett mer fördjupat 

svar kring varje kategori. Strävan var också att det skulle upplevas som något 

positivt av informanterna att olika delområden var i fokus var för sig samtidigt 

som det kunde synliggöra för dem hur långt vi kommit i intervjun.  

Analysmetod 

 

För att kunna få djupare insikter kring lärares syn på film i 

historieundervisningen är det angeläget att tolka utsagorna utifrån olika 

perspektiv. Genom att lägga på ett teoretiskt raster över de resonemang 

informanterna för under intervjuerna, kan betydande komponenter 

framträda med större skärpa. Ett led i detta arbete är att försöka spåra och 

identifiera den historieförståelse lärarna ger uttryck för och hur den 

genomsyrar den didaktiska strategin då film tas in som pedagogiskt 

hjälpmedel. Därför har jag i informanternas utsagor sökt efter uttryck för 

genetisk och genealogisk historieförståelse. Jag tänker mig att historien sedan 

brukas på ett visst sätt utifrån den historieförståelse individen har och jag har 

därför även nystat i historiebruket. Hur historien brukas av filmmakarna 

återspeglas i filmernas gestaltning av innehållet. Det är emellertid lärarnas 

bruk av historien med hjälp av film som varit föremål för analysen i detta 

arbete.  

 

Det som framträder i analysen av intervjuerna har sedan diskuterats med 

utgångspunkt i mina större forskningsfrågor. De transkriberade intervjuerna 

lästes igenom flera gånger för att hitta olika mönster som framträdde 

individuellt hos lärarna. Därefter uppmärksammades likheter och skillnader 

informanterna emellan. Slutligen kategoriserades resultaten utifrån de 

frågeställningar som är angelägna att få svar på i undersökningen. Metoden 
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kan därför benämnas som en kvalitativ innehållsanalys där såväl induktiv som 

deduktiv analys genomförts, efter vad empirin påbjudit. Materialet i en 

kvalitativ undersökning är inte relaterat till några generella antaganden utan 

här uppmärksammas snarare olika enskilda synsätt som kommer fram hos de 

tillfrågade. 

Etisk diskussion 

Synen på vad som är etiskt och moraliskt rätt och fel i forskning tenderar att 

förändras över tid. Det är viktigt att noga göra avväganden utifrån flera 

infallsvinklar så ingen kommer till skada. Denna licentiatsavhandling bedöms 

efter avväganden inte riskera att hamna i en sådan diskussion framöver. De 

medverkande informanterna deltog på frivillig väg och kunde när som helst 

hoppa av om de fann uppgiften allt för besvärlig. Alla medverkande har 

behandlats konfidentiellt och anonymiserats på så sätt att de fått andra namn 

än sina egna i texten. Under intervjuerna har samtalen bandats och sedan 

transkriberats. Under intervjuerna har det inte handlat om några direkt 

känsliga frågor och då alla medverkande är myndiga innebar det att etisk 

prövning inte varit aktuellt i detta fall.46 

Tidigare forskning 

 

Lärares syn på film som pedagogiskt redskap i skolan är som tidigare nämnts 

ett relativt outforskat område. Främst har historiedidaktiker varit inriktade på 

textgranskningar av exempelvis läroböcker och andra skoldokument. 

Förmodligen hänger det samman med historieforskningens hantverks-

mässiga tradition med intresse för det skrivna ordet och källkritik.47 Även om 

undersökningar på senare år börjat orientera sig åt håll som uppmärksammar 

mer klassrumsnära aktivitet och elevers reception av undervisningsstoff som 

film så har lärarnas syn på detsamma inte eggat forskare i samma 

utsträckning. Några undantag finns dock. Nedan diskuteras forskning som 

har beröringspunkter med det undersökta området i denna avhandlingstext. 

Först presenteras sådant som berör lärares förhållande till film i 

historieundervisning och filmens roll i ett skolsammanhang inkluderat 

historia. Därefter presenteras några synsätt forskare uttryckt om historia och 

film, vilket är angeläget och motiverat för förståelsen av forskningsområdet 

som helhet.  

                                                             
46   Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådets etiska riktlinjer- CODEX http://codex.vr.se/[2012-04-15]   
47 Thomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier (Umeå: Print & 

Media, 2009), 18. 
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Film i skolan 

 

Magnus Persson diskuterar i boken Populärkulturen i skolan (2000) hur man 

betraktat finkultur i förhållande till populärkultur i skolan över tid. Det 

framhålls att diskussionen om populärkulturers legitimitet i skolan är 

gammal.48 Samtidigt konstaterar forskare att skolans innehåll och arbetssätt 

förändras förvånansvärt långsamt.49 Man kan förmoda att lärares syn på 

populärkultur förändras på ett sådant långsamt sätt. De äldre diskussionerna 

om populärkultur är därför intressanta i sammanhang då film diskuteras med 

lärare. Martin Karlsson tittar i avhandlingen Att projicera det förflutna – 

Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970-2000 utifrån de 

regionala AV-centralernas utbud (2011) närmare på AV-centralens betydelse 

och utbudets historiebruk. Intressant är den historiska översikt som Karlsson 

presenterar i inledningskapitlet, där vi får ta del av synen på film i skolan 

utifrån den diskussion som florerade under tidigt 1900-tal och framåt och där 

åsikterna drog åt olika håll över tid. Kontentan blev att man installerade en 

utlåningsinstans som senare vidareutvecklades till AV-centraler.50 Genom att 

studera det dokumenterade materialet av ”skolfilmer med historiska teman” 

kan synen på populärkultur framträda. Trots åsikterna i debatten under 1960-

talet om att filmutbudet borde varieras mer, fanns det under perioden 1970-

1990 främst filmer som förmedlade fakta att låna för lärare. Spelfilmer ansågs 

fram till 1960-talet vara ”potentiellt skadliga eller rentav direkt destruktiva”51 

Trots att det i debatten förekom motsatta röster som talade för spelfilmens 

möjligheter i pedagogiska sammanhang verkar dessa synpunkter inte ha 

påverkat filmutbudet. Under de första 25 åren som Martin Karlsson 

undersökte finner han endast en spelfilm i utbudet.52 Det skulle dröja fram till 

1990-talets mitt innan genren accepterades och köptes in till AV-centralen.53 

Bidragande var då att filmindustrin börjat intressera sig för att göra långfilmer 

om historiska personligheter.  1995 köptes Gandhi (1982) och Schindler’s List 

(1993) in och året därpå Den siste kejsaren (1987). Därefter togs fler 

spelfilmer in. Genren var dock underrepresenterad i jämförelse med andra vid 

undersökningsperiodens slut. Karlsson framhåller att spelfilmens inträde 

involverar en emotionell och moralisk aspekt som tidigare varit osynlig i 

utbudet.54 

                                                             
48 Magnus Persson ”Populärkultur i skolan: Traditioner och perspektiv”, Populärkulturen i skolan, red. 

Magnus Persson (Lund: Studentlitteratur, 2000), 16 m.fl. 
49 Alan S. Marcus & Jeremy D. Stoddard (2007), 306. 
50 Ibid, 84 och 100 m.fl. 
51 Martin Karlsson, Att projicera det förflutna: Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1979-

2000 (Sundsvall: Sisyfos- förlag, 2011), 287. 
52 Gustav Vasa (1928) som för övrigt gallrades bort snabbt. Ibid. 
53 Fallstudien grundar sig på utbudet i Norrbotten Läns AV-central (LAVC), som kan ses som god 

representant för det nationella innehållet vid tiden. Ibid, 59. 
54 Ibid, 287 m.fl. 
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Den norske forskaren Jan Anders Diesen har också granskat skolfilm ur ett 

större perspektiv. Även i Norge tenderade man tidigt att diskutera film på 

samma sätt som i Sverige. Det fanns eldsjälar och det fanns de som var emot 

film i undervisning.55 Genom att följa denna diskussion i spåren framträder 

en tydlig bild över filmens inträde i skolan och över vad som visades och hur 

olika falanger såg på mediet. Det kan konstateras att filmens dryga 

hundraåriga historik har kantats av med- och motgång fram till idag.  

Lärare om film i historieundervisning i tidigare forskning  

 

Angående lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i 

historieundervisning, har de amerikanska historiedidaktikerna Alan S Marcus 

och Jeremy D Stoddard gjort en studie i USA som behandlar hur lärare 

använder sig av Hollywoodfilm i historieämnet. Studien är avgränsad till att 

enbart beröra situationen då amerikansk historia bearbetas i undervis-

ningen.56 Marcus och Stoddard poängterar inledningsvis att det finns få 

studier om hur och varför film används i klassrummet. Därför är kunskapen 

bristfällig om film som läromedel och hur det förväntas stimulera elevers 

lärande.57  Eftersom lärares sätt att hantera mediet sannolikt influerar hur 

elever brukar och förstår historien framhålls att studieområdet är angeläget 

att utforska i större utsträckning än vad som hitintills skett. Marcus och 

Stoddard hänvisar till tidigare rapporter som indikerar att amerikanska lärare 

tenderat att öka sitt filmanvändande i undervisningssituationer under de 

senaste 25 åren. Trots det är kunskapen om hur och i vilken omfattning 

spelfilm används låg enligt forskarkåren med intresse för området. Under 

1980-talet utvecklades de tekniska förutsättningarna samtidigt som filmer 

blev mer åtkomliga. Priserna sjönk och VHS, DVD och internet öppnade upp 

för en bredare tillgänglighet.  

  

I Marcus och Stoddards forskning fick 84 historielärare som arbetade på 

High-school i Connecticut och Winsconsin (motsvarande svenska 

gymnasieskolan) i USA besvara en on-line-survey. I studien utgick forskarna 

från de didaktiska frågeställningarna om vilken hollywoodfilm som används, 

hur filmerna används och varför de visas i undervisningen? Lärarna fick välja 

mellan titlar i en förutbestämd lista av långfilmer men kunde också uppge 

                                                             
55 Jan Anders Diesen, Eit hugtakande læremiddel? Undervisningsfilmen i norsk skole (Trondheim: 
Universitetet i Trondheim, 1995), 181 m.fl. 
56 Alan S. Marcus & Jeremy D. Stoddard (2007), 303-330. 
57 Här hänvisar Marcus & Stoddard till forskare som i någon mån varit inne på området film i skolan tidigare: 

Dimitrads, 2002; Marcus, Paxton & Meyesca, 2006; Marcus, 2007; Paxton & Meyesca, 2002; Seixas, 1994.  

Ibid, 306. 
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andra spelfilmer.58 I resultaten framträder det att lärare visar film i stor 

utsträckning. I första hand uppgav lärarna att målet med spelfilm i 

undervisningen var kopplat till att eleverna skulle utveckla historisk empati.59 

Därutöver var syftet att levandegöra olika epoker och ge ämnet innehåll.  

Lärarna ansåg att eleverna lättare kunde koppla samman historien med sina 

egna liv om de tog del av olika skeenden via spelfilm och att det sedan blev en 

bärande funktion i läroprocessen. Hela 75 % av de tillfrågade lärarna uppgav 

att de visade hollywoodfilm allt från varje dag till några gånger i veckan, det 

vill säga 92 % utnyttjade spelfilm minst en gång i veckan.  Så få som 5 % angav 

att de använde hollywoodfilm mer sällan, vilket innebar en gång i månaden 

eller inte alls. Spelfilm användes i högre utsträckning än dokumentärfilm, som 

visades minst en gång i veckan av 82 % av de tillfrågade.60 Om själva 

tillvägagångssättet angav en majoritet att de förde diskussioner antingen före 

eller efter det att filminslaget visades. Lärarna uttryckte att de helst visade 

filmklipp av speciellt utvalda scener, vilket vanligtvis berodde på tidsbrist i 

ämnet. Lärarna uppgav vidare att de i relativt liten omfattning fick idéer om 

film från kollegor, internet eller tryckta källor. Ett mindre antal lärare såg 

filmen likt en primärkälla, det vill säga som ett historiskt dokument, medan 

flest såg på film som en sekundärkälla att likställa med en lärobok.61  

 

Studien är intressant eftersom den tangerar ett likartat område som 

undersöks i föreliggande studie. En viktig skillnad är att Marcus och Stoddard 

enbart undersöker spelfilm då de ingår i ett speciellt undervisningsområde. 

Deras avsikt var visserligen att undersöka ett moment där det förväntades att 

film ingick. Tillvägagångssättet bidrar emellertid till att vissa delar av 

resultaten blir begränsade till just den situation som studeras. Därför saknas 

några pusselbitar om hur lärare förhåller sig till att använda film i andra 

sammanhang i historieundervisningen. Å andra sidan gör Marcus och 

Stoddard en grundlig undersökning beträffande hur ofta film visas rent 

generellt, vilket ger fingervisning om det utrymme filmmediet tar i den 

amerikanska skolvardagen. Likaså tittar de närmare på vilka genrer och filmer 

som ingår i undervisningen.  

 

                                                             
58 Listan bestod av Forest Gump, The Patriot, Mississippi Burning och JFK, vilka ansågs vanligt 

förekommande i undervisning. Ibid, 307. 
59 I detta avseende använder Marcus & Stoddard empatibegreppet utifrån Barton och Levstiks definition, det 

vill säga: ”Using the perspectives of people in the past to explain their actions”. Empati i sig är: ”A term that 

covers a variety of related meanings, (caring) involves some relationships often include emotional 

commitments or feelings of personal relevance.”, se Keith Barton & Linda Levstik, Teaching History for the 

Common Good  (New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2004), 208 och 229. Alan S Marcus & Jeremy D. Stoddard 

(2007), 314. 
60 Alan S Marcus & Jeremy D. Stoddard (2007), 309ff. 
61 Ibid, 313f. 
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Här i Sverige har Ylva Wibaeus skrivit en avhandling om hur lärare undervisar 

om Förintelsen. Genom intervjuer och klassrumsobservationer söktes svar på 

hur lärarna arbetar med och hanterar förintelsen i historia A på gymnasiet.62 

Det hon får fram i svaren är att lärarna främst lägger fram ett färdigt material 

i syfte att få eleverna att reagera emotionellt utifrån vad de ser. Endast ett fåtal 

av informanterna angav att de lät eleverna arbeta med metodfrågor. Oavsett 

lärarstil uttryckte lärarna en samsyn om att vilja ge eleverna en förståelse för 

värdet av demokrati. Eleverna som ingick i studien säger sig dock inte alltid 

ha förstått lärarnas bakomliggande intentioner då de läste om Förintelsen. 

Resultaten visade också att lärarna hade stor tilltro till elevernas kompetenser 

att själva förstå vad uppgiften syftade till och för att se samband mellan dåtid, 

nutid och framtid. Wibaeus märkte också under klassrumsstudierna att 

eleverna ibland visade ett motstånd mot att läsa om Förintelsen. Det kunde 

bland annat yttra sig genom suckar och uttalanden om att de redan hade läst 

om området tidigare.63 Något som förvånade Wibaeus var att lärarna sällan 

såg elevers tidigare erfarenheter av historieförmedling från populärkultur 

som en resurs att arbeta med. Främst visade studien att lärarna premierade 

faktakunskaper om förintelsen före kontrafaktiska resonemang.64 I min 

utredning tittar jag närmare på lärares upplägg av filmundervisning av 

liknande ämnesområden, vilket gör Wibaeus resultat intressanta att jämföra 

med de svar informanterna ger. 

Hur kan film påverka?  

 

Steven Dahl har skrivit en licentiatavhandling om film i skolan, Folkmord som 

film, Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie 

(2013). I studien undersöks elevers reception av filmen Hotell Rwanda 

(2004)  med avstamp i Jörn Rüsens teoretiska idéer om att dramatiska 

händelser och förändringar, så kallade ”borderline events” aktiverar 

historiemedvetandet. Vad som framträder i Dahls studie är att elever tenderar 

tolka filmen olika beroende på omständigheter i det egna livet. Exempelvis 

kan social bakgrund vara en sådan omständighet som färgar synsättet.65 

Maria Deldén har i sin licentiatavhandling, Historien som fiktion - 

Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen (2014)  

också sökt svar på elevers receptivitet men då via en fenomenologisk 

livsvärldsundersökning. Resultatet visar precis som hos Dahl att den empati 

                                                             
62 Kursen förnyades i och med införandet av Gy11 och heter nu historia 1b. 
63 Ylva Wibaeus, Att undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 

förintelsen i skolans historieundervisning (Stockholm: US-AB, 2010). 
64Ibid, samt Skolportens intervju med Ylva Wibaeus ”Undervisning om Förintelsen riskerar att missa sitt 

mål” (2010), se: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/undervisning-om-forintelsen-riskerar-att-

missa-sitt-mal/  
65 Steven Dahl, Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie 

(Lund: Media Tryck, 2013). 

http://www.skolporten.se/forskning/intervju/undervisning-om-forintelsen-riskerar-att-missa-sitt-mal/
http://www.skolporten.se/forskning/intervju/undervisning-om-forintelsen-riskerar-att-missa-sitt-mal/
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som väcks hos elever sällan är förankrade enbart i den historiska kontexten. 

Deldén menar att spelfilm därför ställer stora krav på läraren i form av 

eftertanke och förberedelser. Om spelfilm ska fungera och historieämnets mål 

ska beaktas och uppfyllas är det av vikt att läraren förstår och respekterar 

andra former av upplevelser hos eleverna.66   

 

Anette Årheim undersöker i en litteraturvetenskaplig licentiatavhandling med 

titeln Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella vardag (2005) 

ungdomars erfarenheter utifrån det vidgade textbegreppet och hur 

medietexter kan påverka identitetsskapandet hos ungdomar. Speciellt iakttas 

i studien hur denna identitetsskapande process sker och hur den är 

sammankopplad med att medier används och brukas frekvent på olika sätt. 

Årheim söker sina svar via intervjuer med ungdomar och kan där urskilja hur 

synen på det mångkulturella tar form via medier och skönlitterära faktorer.67 

Man kan förmoda att historieförståelse och historiebruk är viktiga 

komponenter i dessa processer. Filmmediet i sig handlar i grund och botten 

om att ge intryck av skilda slag. I regel innehåller även lärares filmplanering 

en förväntad reception. Den emotionella styrkan som filmmediet har är 

således en aspekt som inte ska underskattas. I min undersökning kan 

informanterna förväntas komma in på området då de resonerar om film i 

undervisningen.  

 

Religionshistorikern Tomas Axelssons avhandling Film och mening: En 

receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor (2008) tar 

upp filmens betydelse på ett djupare individplan. I avhandlingen framträder 

via enkätundersökningar och intervjuer att film bland annat kan ha en 

helande effekt på individer.68 Axelsson med flera påtalar att media fått en 

viktig roll då religion och politiskt engagemang allt mer tonats ner i 

samhällsbilden. Religionsforskaren Gordon Lynch menar att teologer bör 

rikta in sin forskarblick på de bilder populärkultur förmedlar för att få 

förståelse och inblick för sådant som tidigare stod att finna enbart inom 

religionen.   Intressant är också att fundera över detta fenomen i ett land som 

Sverige. Axelsson redogör för en surveyundersökning presenterad av Ronald 

Inglehart och Christian Welzer där det framgår att svenskar skiljer sig 

markant från andra länder. Vi är mer individualistiskt lagda och tycker 

självförverkligande är viktigt samtidigt som vi är minst påverkade av 

                                                             
66 Maria Deldén Historien som fiktion, Gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen 

(Umeå: Print & Media, 2014). 
67 Anette Årheim, Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella vardag (Växjö: Växjö universitet, 

2005). 
68 Tomas Axelsson, Film och mening: En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och existentiella frågor 

(Västerås: Edita, 2008). 
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traditioner.69 Filmvetaren Andreas Jacobsson har till exempel i sin 

doktorsavhandling gjort en intressant motivstudie av hur döden skildras på 

film i olika kulturer. Som teoretisk grund använder han sig av Zygmunt 

Baumans tankar om att insikten om vår dödlighet är avgörande för vår 

kreativitet. Döden har emellertid i vår tid blivit allt mer osynlig i samhället och 

då den diskuteras präglas resonemanget mer av allmänna sociala frågor än av 

individuella och existentiella. Främst är det via medierade bilder vi kommer i 

närkontakt med döden där den istället finns i överflöd, särskilt i 

hollywoodproducerad film.70 Bilden bekräftas av Tomas Axelsson som i sin 

undersökning om betydelsefull film märkt av att ”det råder en tung 

amerikansk dominans av engelskspråkig film” i urvalet hos hans informan-

ter.71 Jacobsson framhåller att bilder av döden visas fram på olika sätt utifrån 

den traditionellt religiösa och kulturella syn som genomsyrar det samhälle de 

skapas i. Även om vi inte är religiösa så blir det ändå ett allmänt paradigm. Vi 

i väst präglas exempelvis av en linjär syn på döden, där det finns en tydlig 

början och ett tydligt slut på livet. I asiatiska filmer anas ett mer cirkulärt 

synsätt. Jacobsson menar att det är buddhismen och tron på återfödelsen som 

ligger bakom det. Övergången mellan liv och död är mer flytande och ses som 

ett stadium i sig. Senilitet kan exempelvis ses som att individen befinner sig i 

detta gränsland och inte som en sjukdom. Detta gör också att döden kan bli 

mindre dramatisk eller sorglig då den skildras i asiatisk film.72  

 

Det finns en skara utländska filmforskare som specialiserat sig på de 

psykologiska aspekterna. Maarten Coëgnarts och Peter Kravanja har 

undersökt den abstrakta kommunikationen som sker inom oss i våra kroppar 

då vi upplever vissa visuella framställningar i film. Som betraktare upplever 

vi vissa speglingar i oss själva vilket förstärker upplevelsen på ett känsloplan 

då det vädjar till något biologiskt och medfött hos oss.73 Mary Beth Oliver och 

Tilo Hartman exponerar i en artikel aktuella teorier inom mediepsykologi 

beträffande publikens respons på film. Teorierna har försökt identifiera de 

speciella och positiva emotionella effekter film kan ge, vilket gör att den 

upplevs som meningsfull av betraktaren. De framhåller också att det är av vikt 

att titta även på negativa sidor av samma mynt, vilket inte varit lika vanligt 

inom forskningen.74 Beträffande filmens roll som psykologiskt fenomen torde 

                                                             
69 Tomas Axelsson ”Religion, populärkultur och demokrati” (KHS Årsbok, 2012). 
70 Andreas Jacobsson, Döden på film: En motivstudie med världsfilmsperspektiv (Göteborgs universitet, 

2009). Se också Andres Jacobsson föreläsning ”Döden enligt medierna” http://urplay.se/Produkter/175804-

UR-Samtiden-Mediedagarna-i-Goteborg-2013-Doden-enligt-medierna 
71 Tomas Axelsson (2012). 
72 Andreas Jacobsson (2009). 
73 Maarten Coëgnarts & Peter Kravanja, ”Embodied Visual Meaning: Image Schemas in Film”, Projections: 

The Journal of Movies and Mind, vol 6 ( 2012): 84-101. 
74 Mary Beth Oliver & Tilo Hartman, ”Exploring the Role of Meaningful Experiences in Users’ Appreciation of 

‘Good Movies’”, Projections, vol 4 (2010): 128-150. 
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berättandet i alla tider haft samma syfte att övertala, fostra, stärka och 

engagera människor. Varje ny förmedlingstradition verkar ha behov av att i 

ny tappning ta sig igenom vissa genrestadier och innehåll mot en allt mer 

förfinad berättarstil. Gemensamt är insikten om att människor kan påverkas 

om man spelar på deras olika känslosträngar. Under antiken formulerades de 

första genrerna inom berättarkonsten, vilket betyder att man redan då insåg 

den roll våra känslor spelar för oss. Katharsisbegreppet innebar en form av 

psykologisk reningsprocess där syftet var att åskådaren, via sina känslor och 

engagemang, skulle få nya insikter om livet, döden och kärleken. Kanske är 

det därför man fortfarande i stor utsträckning kan anse Aristoteles Ars Poetik 

som gångbar? Karl Plantinga anser att filmers påverkande psykologi bör 

uppmärksammas mer i forskning än vad som sker. Starka och känsloladdade 

skeenden förmedlas ofta med stor finess av konstnärer, filmmakare och 

författare men knepen används också lite slarvigt och ibland utan kontroll för 

de effekter detta kan ge utöver det tänkta.75 Trots att ungdom är en stor 

målgrupp i populärkultur av olika slag finns det ingen djupare kunskap om de 

psykologiska effekterna för unga mottagare. För att lyckas med en sådan 

medieforskning förefaller det viktigt att öppna upp för en mer 

tvärvetenskaplig hållning i frågan då området rymmer flera discipliners 

kompetenser. 

Film och historia  

 

År 2010 gav historietidskriften Scandia ut ett temanummer med film och 

historia i fokus. Ulrika Holgersson skriver i inledningen: ”Film och historia är 

ett internationellt omfattande forskningsfält, dock knappast i Sverige.”76 

Detta kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på det digra bildflöde som 

florerat över tid men sällan ägnats uppmärksamhet inom humaniora och 

historieforskningen. Filmhistorikern Tommy Gustafsson hävdar att ointresset 

inneburit en förlust av historisk kunskap med tanke på vad detta outforskade 

media skulle kunna berätta om olika tider. Vid seklets början producerades 

ett stort bildmaterial bestående av film och foton, dessa innehåller sannolikt 

många ledtrådar till staters nationalistiska hållning och länders 

industrialiseringsprocesser.  Kunskapen om historien är ofullständig så länge 

detta material förbises, resonerar Gustafsson.77 

 

                                                             
75 Carl Plantinga, ”Folk Psychology for Film Critics and Scholars”, Projections: The Journal of Movies and 

Mind, vol 5 (2011): 26-50. 
76 Ulrika Holgersson, inledningen, Scandia vol 76 nr 2 (2010). 
77 Tommy Gustafsson ”Historiografi, pluralism och representativitet”, Historisk Tidskrift 126:3 (2006): 471. 

Se även Pelle Snickars & Cecilia Trenter (2004), 14 m.fl. 
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Samtidigt går det att konstatera att det håller på att vända och att historiker 

börjat få upp ögonen för det intressanta sambandet mellan film och historia.78 

Uppmärksamheten har under senare år främst riktats mot historiebruk i film. 

Det komplicerade förhållandet mellan film och historia har emellertid en lång 

historik som också inbegriper synen på mediet i sig som historiegraf eller 

historiskt dokument, det vill säga film som en sekundärkälla eller 

primärkälla av historien.79 Detta är en intressant fråga som aktualiseras i min 

undersökning.  

 

Då filmen kom för över hundra år sedan var optimismen stor och det ansågs 

finnas många inneboende möjligheter beträffande film och historia.80 I första 

skedet sågs film vanligtvis som ett historiskt dokument medan synen på film 

som historiografi framträdde något senare då filmerna tog efter teaterns sätt 

att gestalta olika skeenden. I USA där Hollywoodfilmen tidigt blev en 

exportvara gör sig Louis Gottschalk till talesman för historikerskrået på 1930-

talet och inleder på så sätt den diskussion som fortsatt fram till våra dagar. I 

ett brev till Louis B Mayer, den dåvarande chefen för Metro Goldwyn Mayer 

(MGM), ifrågasätter han det sätt historia presenteras i film och skriver:  

If the cinema art is going to draw its subjects so generously from history, it owes it to its 

patrons and its own higher ideals to achieve greater accuracy. No picture of a historical 

nature ought to be offered to the public until a reputable historian has had a chance to 

criticize and revise.81 

Citatet är hämtat från Robert A Rosenstones bok Visions of the Past ”The 

challange of Film to Our Idea of History (1995). En bok som kan anses vara 

ett pionjärverk inom ämnesområdet, film och historia. Rosenstone skriver 

inledningsvis att han känner sig ganska ensam inom sitt forskningsområde då 

han utreder om film kan mäta sig med skriven historia och funderar närmare 

om vad som händer med historia då den överförs till spelfilm. En annan sida 

som diskuteras i boken är vad det får för konsekvenser att filmen befinner sig 

i skärningspunkten mellan att vara både konst och industri. Rosenstone 

menar att film är som en öppning in till historien och bör ses som en version 

av historien som är lika betydelsefull som all annan förmedling.82 Filmvetaren 

Erik Hedling är försiktigt optimistisk till Rosenstones iver att studera filmen 

                                                             
78 Vid sökning på orden ”Historia och film” blir det en rad träffar, inte minst bland studentuppsatser, vilket 

torde påvisa ett intresse bland nya generationers studenter.   
79 Alan S Marcus & Jeremy D Stoddard, ”More than Showing What Happened! Exploring the Potential of 

Teaching History with Film”, High School Journal, Vol 93, no 2 (2010): 83-90. 
80 Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900 (Stockholm: Stockholm Aura, 2001), 14-22; Mats 

Jönsson, Film och historia (2004), 31ff.; Tommy Gustafsson, ”Filmen som historisk källa: Historiografi, 

pluralism och representatativitet”, Historisk Tidskrift 126:3 (2006): 472. 
81 Robert A Rosenstone, Visions of the Past, The Challenge of Film to Our Ideas of History (London: Harvard 

University press, 1995), 45f. 
82 Ibid, 2 och 37. 
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som tongivande historiografi och menar att det snarare torde vara som 

historisk källa dess värdebärande tyngd kan återfinnas. Han är därmed inne 

på samma spår som Tommy Gustafsson, Mats Jönsson och en rad andra 

filmforskare anammat. Hedling skriver: 

Förvisso skulle man kunna hävda att Rosenstone naturligtvis har en poäng i att det kan 

vara viktigt för historikerfacket att bevaka och diskutera den historiska spelfilmen: det 

vill säga att värdera filmerna och spelfilmens roll av att vara samhällets mest spridda 

form av historiografi. Detta gäller även dokumentärfilmen som av hävd åtnjuter högre 

sanningsstatus än spelfilmen, men som ändå inte alltid är mer ’sann’ (jfr debatten om 

det manipulerade bildmaterialet från Göteborgskravallerna). Denna infallsvinkel är 

emellertid enbart en av flera tänkbara relationer mellan historievetenskapen och filmen. 

Och den förefaller faktiskt inte vara den intressantaste!83 

Istället för att prioritera den historia som presenteras i sofistikerade filmer om 

historia framhåller Hedling den massproducerade populära spelfilmen som 

mer relevant att studera men då som historiskt dokument och representant 

för sin samtid den skapats i. Som exempel jämförs Ingmar Bergmans Det 

sjunde inseglet (1957)  och Arne Mattssons publikfriare Hon dansade en 

sommar (1951). Den förstnämnda kan knappast anses berätta något om vare 

sig medeltidens historia eller sin egen samtid. I det underliggande sökandet 

på svar om Guds existens framträder snarare en konstnärligt syftande estetik. 

Den andre filmen däremot blir mer intressant vid ett studium ur 

samhällssynpunkt då den i sitt innehåll visar spår av 1950-talets efter-

krigsmentalitet och den sexuella revolutionen i Sverige.84 Rosenstones 

resonemang och Hedlings, polemik kan sägas utgöra två områden av studiet 

av filmens historicitet.  

 

I boken Det förflutna som film och vice versa – Om medierade historiebruk 

(2004) samlar initiativtagarna Pelle Snickars & Cecilia Trenter ett antal 

forskare under temat film och historiebruk. I det inledande kapitlet framhålls 

den återkommande tesen att filmer säger lika mycket eller mer om den tid de 

skapades i som om den tid de vill skildra.85 Därmed finns det två plan att ta 

ställning till och uppmärksamma som filmtolkare.  Samma ståndpunkter 

framhålls av Mats Jönsson och Ulf Zander vilka båda forskat om film och 

historiebruk. Mats Jönsson har i avhandlingen Film och historia: Historisk 

hollywoodfilm 1960-2000 (2004), bearbetat den dubbelbottnade kommuni-

kation film kan ge. Han tar avstamp i filmvetaren Vivian Sobchacks lanserade 

begrepp, palimpsestisk historisk medvetenhet. Innebörden i begreppet är att 

skillnaden mellan myt och sanning inte är lika stor som den etablerade 
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historiedisciplinen velat se, utan snarare flyter samman i och med att film och 

andra kulturella uttryck konsumeras.86 Jönsson kommer fram till slutsatsen 

att:  

Film utgör ett i stora delar outnyttjat historiskt källmaterial som alltid säger mer av 

empiriskt värde om sin produktionskontext än det gör om perioden som skildras (---) 

Eftersom det är förståelse av dåtid och skildring av historia som förändras över tid – 

inte det förflutna i sig – utgör samtidshistoriska studier av audiovisuellt källmaterial ett 

viktigt men fortfarande negligerat forskningsområde.87 

Det framhålls att amerikansk hollywoodfilm inte bör underskattas i detta 

avseende.  Eftersom filmerna drar till sig en stor biopublik i många länder kan 

dess innehåll också säga något om samtidens synsätt. Genom att filmens 

fiktion värderas framträder publikens generella attityder av olika slag.88 

Zander skriver i sin bok Clio på bio – om amerikansk film, historia och 

identitet (2006) att det är av stor betydelse att inte underskatta den tyngd 

”visuella medier” har i det moderna samhället och att kunskap om film i stor 

omfattning bidrar till en större förståelse för modern historia och de frågor 

som ställs i filmens samtid.89 Zander menar att filmer bör studeras både som 

primärkällor och sekundärkällor då båda förhållningssätten frambringar 

intressanta aspekter beträffande historia och historiesyn.90  

 

Liknande grepp men med andra infallsvinklar på historiebruk kan anas hos 

filmvetaren Michael Tapper som disputerade 2011 med det digra verket 

Snuten i skymningslandet – Svenska polisberättelser i roman och film 1965-

2010 (2011). Hos Tapper vänds perspektivet då han bland annat resonerar 

kring de budskap kriminalfilm tenderar att skicka ut till sin filmpublik. Bilder 

om genus och samhällssyn kan bli stereotypa men visas dessa bilder 

tillräckligt många gånger om än via fiktiva filmbilder blir det på sikt en 

sanning i verkligheten enligt Tappers teori. Han framhåller att svenska 

polisfilmer visar fram ett hårt och känslokallt samhälle där männens värld är 

dominerande norm. Korruption som ofta leder upp i samhällstopparna är 

återkommande tema och blir en politisk strategi. Filmmediet kan också 

användas av författaren för att medvetet föra ut ett politiskt budskap eller göra 

inlägg i samhällsdebatten. I Henning Mankells böcker och filmer om 

kommissarie Wallander uttalas ständigt mantrat "vad är det egentligen som 

håller på att hända med det här landet?" av olika gestalter i handlingen. 

Frasen förstärker bilden av ett folkhem i förfall som är fint på ytan men i själva 
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verket är på väg utför. Bilden som framträder om Sverige färgas av dessa 

innehåll. Kriminalfilmen är en genre som i vår tid allt mer kommit att befinna 

sig i ett gränsland mellan fiktion och verklighet då autentiska brott, verkliga 

människor och historiska skeenden ofta dyker upp och agerar ram för själva 

intrigen som formuleras i handlingen. Det blir enligt Tapper en samhälls-

diskussion lika mycket som underhållning. Via filmmediet påverkas synen på 

Sverige och via denna syn påverkas sedan samhällsutvecklingen i sin tur, 

menar Tapper.91 Detta är intressanta tankegångar som kan appliceras på 

fenomenet film och historia och hur film kan påverka sin publik. För att knyta 

an till tidigare nämnda undersökning av Årheim om hur ungdomars attityder 

om mångkultur formas via media så är avhandlingen Vithet i svensk spelfilm 

1989-2010 (2011) av filmvetaren Pallas Hynek intressant. I avhandlingen tas 

liknande problematik upp som Tapper för fram, men från en annan vinkel 

eftersom Hynek istället lägger fokus på etnicitet och undersöker olika former 

av normativa bilder som förmedlas i film. I sammanfattningen konstaterar 

Hynek att: 

Den svenska filmen och det svenska samhället behöver se vitheten, se att den spelar roll. 

Den ska inte tillåtas att ligga i bakgrunden, okommenterad, osynlig, osedd. Därför är 

det viktigt att medvetandegöra, att visa hur vithetens norm är konstruerad. Och att 

skapa medvetenhet om att den kulturella och sociala historia denna norm bär på – och 

dess plats i samtiden och den rasistiska diskursen – är avgörande för hur vi uppfattar 

oss själva och andra.92 

Peter Aronsson har också funderat över medias roll och framhåller hur 

påverkan från fiktion som förmedlar olika historiebruk kan bidra till att skapa 

nya kulturarv. Via sina böcker och filmatiseringar har till exempel Astrid 

Lindgren presenterat ”sin” historia och blåst liv i barndomens Småland. De 

orter som omskrivs blir därmed satta på kartan och är nu turistattraktioner 

trots att gestalterna som befolkar berättelserna är fiktiva.93 Jan Guillous 

böcker och filmer om Arn har skapat samma strida ström av turister till de 

områden i Västergötland där hans berättelse utspelar sig. Arn själv är 

emellertid en fiktiv gestalt.94 Cecilia Trenter skriver i en filmrecension av Arn 

- Tempelriddaren (2007) att: 

(…)trots det politiska anslaget har böckerna om den nordiska riddaren förvandlats till 

ett regionalromantiskt historiebruk med Arn-land i centrum, långt fjärran från det 

globala sammanhang författaren beskriver. Filmatiseringen hade annars kunnat ge 
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http://www.ur.se/Produkter/166090-En-bok-en-forfattare-Michael-Tapper-om-Snuten-i-skymningslandet
http://urplay.se/163858
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revansch på eurocentriska ikoner – om filmteamet hade vågat tänka Guillou och 

Hollywoods medeltidskultur.95 

Påverkan från fiktion kan på så sätt även få omvälvande konsekvenser för 

kommuner då ett kulturarv plötsligt etableras utan förvarning.  

Dokumentärfilm och historia 

 

I ovan angivna forskningssammanhang är det främst spelfilmen som har stått 

i fokus. Olika former av dokumentärfilm och skolfilm är den mest använda 

genren i svensk undervisning, att döma av Martin Karlssons forskning över de 

mest utlånade filmerna. Förmodligen kan den dokumentära genren uppfattas 

som mer trovärdig än spelfilm på grund av sin ton av vetenskaplig förankring.  

Spelfilmsregissörer har insett det och kan därför utnyttja journalfilmsklipp i 

fiktionens intrig för att på så sätt få storyn historiskt trovärdig.96 Med hjälp av 

ny teknik används olika former av filmfilter för att ge en historisk film en mer 

ålderdomligt och skakig karaktär och på så vis skapa en känsla av autenticitet. 

I filmen Rädda menige Ryan var det med hjälp av Robert Capas elva suddiga 

bilder från händelsen och en handkamera som Spielberg lyckades få 

landstigningsscenen verklighetstrogen. Ulf Zander skriver: 

Den långtgående teknikanvändningen och de många effekterna fyller således 

funktionen att i görligaste mån beskriva landstigningen ”historiskt korrekt”. Syftet är, 

som regissören uttryckte det, att visa krigets sanna natur. För att kunna göra detta är 

det nödvändigt att få publiken att uppleva striderna som om de är filmade av samtida 

dokumentärfilmare. ”Gör vi vårt arbete ordentligt, kommer biobesökarna att tro att vi 

faktiskt var på plats på stranden på D-dagen”, hävdade Spielberg.97  

De fingerade dokumentära inslagen förväntades således fylla funktionen att 

förstärka spelfilmens historiska trovärdighet.98 Mats Jönsson menar att 

denna form av filmberättande bidrar till att palimpsestisk historisk 

medvetenhet kan etableras i och med att myt och sanning smälter samman i 

fiktionen.99  På samma vis kan dokumentärfilmare låna drag från spelfilmens 

narrativa grepp i sin utformning där dramatiserade inslag omväxlande visas 

med autentiska bilder. Dokumentärfilmen är emellertid i sig en mer 

problematisk genre än spelfilmen. Rosenstone skriver i History on Film, Film 

on History: 

                                                             
95 Cecilia Trenter, ”Ska Arn nå ända fram?” recension i Aftonbladet 12 januari 2008. 
96 Ulf Zander (2009), 138. 
97 Ibid, 133. 
98Ibid, 134. 
99 Mats Jönsson, Film och historia (2004), 211. 
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What does the documentary document? That is the question. And it’s not just mine. The 

documentary is a problematic form to all those who in recent years have tried to define 

and theorize it, and the history documentary is, if anything, even more problematic.100 

Problemen Rosenstone ser är att dokumentärfilmen gör anspråk på att visa 

något hur det verkligen var eftersom kameran var där då det hände. 

Dokumentärfilmare lever emellertid under samma beting som spelfilms-

regissörer i många avseende och måste göra avväganden och val av olika slag 

om vad som ska ingå i filmen. Därför förmedlar dokumentärfilmer också 

något mer än autentisk verklighet i det som visas. Rosenstone menar att 

genren bör utforskas mer av historiker än vad som hittills skett. eftersom 

dokumentärfilm kan ses som: “(…) what the great British practitioner John 

Grierson called ‘a creative treatment of actuality.’”101  

     

Historiedidaktikern David Ludvigsson har studerat dokumentärfilmen i 

Sverige. Han definierar genren, i likhet med Carl Plantinga (1997) på följande 

sätt: ”historisk dokumentärfilm är en film som gör anspråk på att de skildrade 

händelserna eller förhållandena hände eller existerade i det förflutna så som 

de skildras”102 Över tid kan man se att dokumentärfilmare gärna skildrar sitt 

stoff på ett av följande sätt: 

1. Förklarande strategi - vilket innebär att en berättarröst 

kommenterar autentiska bilder i form av journalfilmer eller 

fotografier. 

2. Observerande strategi – betyder att berättarrösten tagits bort i syfte 

att mottagaren själv ska betrakta och tolka bildflödet. 

3. Medverkande strategi – här tar filmmakaren klivet in i filmens 

handling och är tydligt närvarande i någon form. 103 

 

I doktorsavhandlingen The Historican-Filmmaker’s Dilemma: Historical 

Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius (2003) analyserar 

David Ludvigsson tre verk av de svenska dokumentärfilmarna Hans Villius 

och Olle Häger utifrån kognitiva, moraliska och estetiska infallsvinklar. 

Ludvigsson menar att de olika infallsvinklarna tar olika utrymmen i anspråk 

beroende på ambitionerna under en produktion. För Villius och Häger, som 

för övrigt var historiker, framträdde kunskapsförmedling som något viktigt. 

                                                             
100 Robert A. Rosenstone, History on Film, Film on History (Harlow: Pearson Longman, 2006), 79. 
101Ibid, 80f. 
102 David Ludvigsson, The Historican-Filmmaker’s Dilemma: Historical Dokumentaries in Sweden in the 

Era of Häger and Villius (Uppsala universitet, 2003), 65; David Ludvigsson, “Historisk dokumentärfilm - 

resultatet av en förhandling”, i Det förflutna som film och vice versa om medierade historiebruk, red. Pelle 

Snickars & Cecilia Trenter  (2004), 124; Carl Plantinga, Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 

(1997). 
103 David Ludvigsson, “Historisk dokumentärfilm – resultatet av en förhandling (2004), 124f. Här hänvisar 

Ludvigsson för definitionerna till Bill Nichols i Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary 

(1991). 
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Ludvigssons resultat visar att det låg stor research bakom parets produktioner 

men att presentationsformen via filmmediet bidrog till olika val och 

begränsningar under tillkomstprocesserna. En gynnsam förutsättning var att 

kognitiva faktorer ansågs viktiga i svensk television vid tiden i och med en 

tradition av folkbildning i det dåtida SVT-konceptet. Via resultaten vill 

Ludvigssons nyansera den av amerikanska forskare skapade bilden av 

dokumentärfilmsgenren som alltigenom ovetenskaplig. Samtidigt som 

kommersiella syften kan ha stor betydelse hos vissa produktionsbolag, kan 

kognitiva tillåtas ta mer plats hos andra. De begränsningar Ludvigsson kan se 

är att tv-dokumentärer i regel endast är entimmesprogram vilket kan påverka 

möjligheterna för kognitiv fördjupning. Därutöver kan tv-dokumentärer 

genomsyras av vad som anses passande att visa fram.  Samtidigt har doku-

mentärgenren möjligheter att vitalisera historien på ett mer medryckande sätt 

än en faktabok förmår.104 Dokumentärfilm och spelfilm ses av en stor mängd 

människor och den historia som förmedlas blir ofta den syn på historien 

individer får. David Ludvigsson har för övrigt skrivit om film och 

historieundervisning i en artikel i Historielärarnas årsskrift (2004) vari han 

även ger tips om hur lärare kan arbeta med film via uppgifter och upplägg.  

 
  

                                                             
104 Ibid, 123-141. 
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2. Presentation av informanterna 
 

Nedan presenteras de åtta medverkande lärarna utifrån vad de berättat om 

sina utbildningar och yrkeserfarenheter och hur de upplever kursplanerna i 

historieämnet och läroböckernas innehåll. Även synen på vad historia är för 

var och en av dem och deras favoritområde i ämnet träder fram samt deras 

syn på film. 

 

Doris arbetar på en stor kommunal gymnasieskola i en mellanstor kommun. 

Hon har lång erfarenhet av läraryrket och har under årens lopp varit med om 

många reformer och förändringar. Hon har arbetat inom såväl grundskola 

som gymnasium och allt som allt har hon 38 års yrkeserfarenhet. 

Utbildningens ämnen lästes vid ett större universitet för vidare pedagogiska 

studier för behörighet att undervisa i engelska och historia. Därutöver har hon 

läst litteraturvetenskap och är behörig i tyska men undervisar inte i det idag. 

Som nyutbildad 1975 kallades hon för adjunkt. Första åren arbetade Doris på 

olika grundskolor i södra Sverige och fick då undervisa i många olika ämnen 

utöver dem hon var utbildad i, bland annat i geografi, drama och svenska: 

Det ansågs ju allmänt att hade man språk kunde man undervisa i svenska också. Det var 

på den tiden man tyckte alla lärare var svensklärare, vilket jag hoppas man frångått 

nu.105  

År 1981 blev hon anställd på det gymnasium hon arbetar vid idag men hade 

en mellanperiod under 15 år på ett annat gymnasium i kommunen. Sedan ett 

par år är hon nu tillbaka på skolan som blev hennes första anhalt i kommunen. 

Hon har ämnesansvar i språk och arbetar främst med studieinriktade 

program.  

 

Då jag frågar om hennes syn på historia skiljer sig från det som framträder i 

läroplanen svarar hon:  

Nej, jag tror inte att man kan säga att min historiesyn skiljer sig, utan jag tror nog att 

jag är ganska överens med planerna. Vad man sedan hinner med är en annan sak. 

Tidsaspekten är väl det som kanske inte tillgodoses på samma sätt utan man kräver 

oerhört mycket på den lilla tid man har, men det är en annan sak, men historiesynen 

kan jag inte säga skiljer sig.106 

  Doris tycker om allt inom historieämnet och säger:  

                                                             
105 Intervju Doris (22 oktober 2012). 
106 Ibid. 
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Alla områden har ett budskap och är intresseväckande i sig, så jag kan inte säga att jag 

tycker om en speciell epok eller att jag tycker politisk historia är roligare än 

socialhistoria.107 

Hon tycker att läroböckerna i ämnet är ambitiösa i sitt omfång och fyller både 

Skolverkets och läroplanernas intentioner på ett välfungerande sätt, och 

säger:  

Problemet är ju att det är väldigt svårt att täcka in allting som man förväntas förmedla 

och det blir på så vis som en tratt men med de direktiv man har så förstår jag att 

böckerna ser ut så som de gör.108  

På frågan vad historia är för henne, svarar hon: ”Det är en sorts försök till 

förståelse av det förflutna för att förstå varför man har hamnat där man 

hamnat i nuet.”109 

 

Annelie arbetar även hon vid en stor skola med stort upptagningsområde i 

en mellanstor kommun. Hon läste ämneslärarutbildningen i historia, 

samhällskunskap och geografi vid ett större universitet. Vid tiden innebar det 

att man läste en fil. kand. i ämnena för att sedan läsa pedagogiken vid 

lärarhögskolan. I utbildningsbeviset står det att hon är adjunkt med 

behörighet att undervisa på både grundskola och gymnasium. År 1986 fick 

hon sitt första lärararbete i en småländsk stad dit hon då flyttade, men redan 

efter ett år dök det upp arbete i den gamla hemkommunen. Under några år 

vikarierade hon på olika grundskolor, Komvux och gymnasium i såväl 

hemkommunen som i grannkommunerna innan hon slutligen blev fast 

anställd 1994 på det gymnasium hon arbetar idag. På skolan ingår hon i ett 

programarbetslag. Det är ett nytt sätt att arbeta för Annelie då skolan gick över 

till att arbeta i programnära lag i och med införandet av Gy11. Det innebär att 

hon nu enbart undervisar elever som går program knutna till arbetslaget. 

 

Om hennes historiesyn skiljer sig på något sätt från det som framställs i 

ämnesplanen säger Annelie: ”Nej, jag kan tycka till och med att den här nya 

ämnesplanen (Gy11) är rätt så bra, där historiebruk och lite mer av 

användandet av historia kommer fram.”110 Det har även gjort att 

undervisningen förändrats en del då temastudier mer påtalat ska ingå i 

kurserna, förutom epokstudier, Annelie fortsätter: ”jag tar det mer tematiskt 

nu, till exempel om folkmord.”111  Hon tycker att de röda trådarna genom 

historien blir mer synliggjorda och att det medför att eleverna ser en tydligare 

                                                             
107 Intervju Doris (22 oktober 2012). 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Intervju Annelie (14 november 2012). 
111 Ibid. 
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struktur om varför man läser om medeltiden eller antiken. Hon lägger mycket 

krut på detta i undervisningen och vill att eleverna ska få tillfälle att reflektera 

över vad som blev kvar till nästa epok och framåt i tiden. Det blir inte mycket 

årtal med eleverna. Hon upplever också att eleverna tycker ämnet är roligare 

om de arbetar mer temabaserat. ”Så jag tycker faktiskt att jag har ändrat min 

undervisning.”112   Hon använder läroboken sällan, den blir mer som ett stöd. 

Problemet idag enligt Annelie är att eleverna inte har med sig så mycket av 

historiekunskaper från grundskolan som de enligt de nya ämnesbeskriv-

ningarna för historieämnet bör ha. Hon säger: ”De har ju själva förstått att den 

här reformförändringen skulle ha kommit till dem i grundskolan först och 

sedan till oss på gymnasiet.”113   

 

Då jag frågar vad historia är för Annelie, svarar hon:  

Ja, bra fråga. Egentligen tycker jag historia är ända fram till nu och att man då kan dra 

slutsatser utav historien… hm… men jag tror inte att vi är så duktiga som människor så 

att vi lär oss av historien, utan vi kan göra samma misstag.114   

För egen del har hon medeltiden som favoritområde. 

 

Maria är nyutbildad på så sätt att hon läst in gymnasiebehörigheten för 

historia i efterhand då det fanns möjlighet efter omstruktureringar att få 

arbete på ett gymnasium i den kommun hon redan var anställd i. Den 

ursprungliga utbildningen var inriktad mor grundskolans senare år, vilken 

hon parallellt med lärararbetet kompletterade i samma veva som hon 

tillträdde den nya tjänsten. Hon blev klar ungefär ett år innan intervjutillfället 

och hade några månader tidigare fått ut sin lärarlegitimation. Tidigare har 

Maria arbetat som högstadielärare i flera år men känner sig nu, berättar hon, 

åter som nybörjare på gymnasiet som innehåller en annan undervisning. Hon 

har varit anställd i tre år på den nya skolan som är stor. Även om hon 

undervisar på alla program så är det främst de studieförberedande kurserna i 

historia som står på agendan vid vårt samtal.  

 

Då jag frågar om hennes syn på historia skiljer sig från det som framställs i 

ämnesplanerna svarar hon: ”Nej, men det är väl det jag ser som historia, fast 

det ämnesinnehåll som kan fånga eleverna mer är väl i så fall socialhistoria 

kan jag tycka.”115 

 

                                                             
112 Intervju Annelie (14 november 2012). 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Intervju Maria (18 juni 2013). 
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Det är också denna historia som intresserar Maria själv mest. Hon säger att 

hon tycker bäst om att studera historia med: ”människan i centrum och inte 

kungar och krig.”116 Då jag frågar om det är något som visar sig i hennes 

undervisning svarar hon:  

Ja, det tycker jag nog att det gör nu. Eftersom man är relativt ny så var man väl lite mer 

styrd av läroböckerna i början, men nu tycker jag nog att jag kan forma ämnet mer 

själv.117 

Hon framhåller att böckerna innehåller allt för mycket av händelseförlopp och 

årtal och att människan kommer lite i skymundan för all fakta som 

presenteras, och säger: ”Man låter kanske inte eleverna plöja ett händelse-

förlopp från boken.”118  På senare tid har egna uppgifter där eleverna får 

studera utifrån andra infallsvinklar på historien dominerat mer. De utformas 

emellertid med tanke på vad det är som ska bedömas i kursen.  

 

Då jag ber Maria definiera vad historia är för henne, svarar hon att det är allt 

som hänt och fått betydelse för hur vi hamnat här: ”Varför ser vårt samhälle 

ut som det gör idag? Den förklaringen, det är historia för mig.  Vad hände 

generationerna före oss och fram till nutid?”119   

 

Helena arbetar sedan tio år i en mellanstor kommun. Hon är utbildad 

gymnasielärare med behörighet att undervisa i engelska och historia. Då vi 

träffas har hon just bytt arbetsplats, till en större gymnasieskola i kommunen. 

Hon berättar att det är svårt att få timmar i historia eftersom många lärare har 

det i sin kompetens samtidigt som ämnet fortfarande är litet om man jämför 

med behovet i engelska. Det har inneburit att Helena inte kunnat undervisa 

speciellt mycket i historia under de två senaste åren. Utsikterna ser inte bättre 

ut på den nya skolan, säger Helena. Behovet av hennes andra ämne gör att 

hela tjänsten kommer att fyllas med engelska även här. Därför har hon heller 

inte haft tillfälle att arbeta speciellt mycket med de nya kurserna i historia som 

kom i och med Gy11. Den enda erfarenhet hon har är från ett snabbt inhopp 

med kort varsel då en kollega blev sjuk och hon fick ta över klassen den sista 

terminen i historia 1b.  

 

Hon tycker inte att hennes historiesyn skiljer sig speciellt från det som är 

nertecknat i kursplanen men säger att det är svårt ibland att konkretisera 

målen eftersom ”det är lite flummigt formulerat.”120 Helena upplever det som 
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att det nu läggs mer vikt på källkritik och hur historia skrivs och för vem, vilket 

hon upplever som givande och tillägger: ”(…)med all den mediabombardering 

som finns idag är det extra viktigt att lära sig vara kritisk.”121 Hon tycker 

läroböckerna innehåller för få fördjupningsfrågor och säger ”man får som 

lärare själv värka fram alla bra frågor som drar fram till idag.”122 Trots det 

använder Helena boken relativt mycket i samklang med kompletterande 

faktaartiklar.  

 

”Historier” är det första ordet Helena kommer att tänka på då jag frågar vad 

historia är för henne. Hon definierar det med bra historier, tankeväckande 

berättelser och vittnesmål som berättar något om fantastiska eller hemska 

saker och förtydligar att vittnesmål som beskriver något väcker intresse. 

Läroboken har för mycket av uppstaplande i kronologisk ordning för att 

kunna väcka detta intresse, enligt Helena. Hon har inga speciella favorit-

områden utan känner dragning till hela historieämnet men drar sig till minnes 

att ekonomisk historia gav en riktig aha-upplevelse under den egna 

studietiden. Främst var det insikten om hur ekonomiska aspekter påverkat 

mänskligheten över tid som satte spår. ”Det var så logiskt och lätt att förstå, 

men jag kan inte påstå att jag lägger extra vikt vid det i min undervisning.”123  

Intressant är också att studera hur de med makt över ordet definierar dem 

som inte själva kan göra sig hörda i olika tider. Helena ser historien som 

cyklisk men framhåller att trots all kunskap verkar vi inte alltid lära oss av 

historien. 

 

Johan har vid intervjutillfället arbetat i 4,5 år som lärare men vikarierat från 

och till under studietiden. Ämnena historia/samhällskunskap läste han in 

som enstaka kurser vid olika universitet och högskolor innan pedagogiken 

lästes in för sig. Därutöver har han läst småkurser i sociologi, statskunskap 

och idéhistoria. Även en ofullständig magisteruppsats väntar i en byrålåda. 

Han arbetar i en mindre kommun på ett mellanstort gymnasium. Han har 

även erfarenhet av att arbeta inom friskola med speciellt pedagogiskt tänk. 

Han undervisar historia på alla program även om det för tillfället för intervjun 

mest är de teoretiska utbildningarna.  

 

På frågan om hans syn på historia skiljer sig på något sätt från det som 

framträder i ämnesplanerna svarar han att det nya som kommit till snarare 

passar bättre med hans syn då han alltid haft ett stort intresse för 

kulturhistoria också. Nu kan han ta in andra bitar som förr hamnade i 

gränslandet till andra ämnen, som exempelvis sexualitetens historia och 
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liknande. Det är roligare än krig även om det blir en del av den varan också, 

fortsätter han.  

 

Då jag frågar vad historia är för honom, svarar han att det är ju dels den 

klassiska dimensionen med den långa tidslinjen och med skriften som 

avgörande ingrediens för det som kallas historisk tid och fortsätter: ”Men 

historia är ju också något mänskligt och som handlar om historiska relationer 

mellan människor.”124 

 

Det är sällan Johan använder läroboken i sin undervisning då han anser att de 

blivit alldeles för avskalade under senare år: 

Man tror man gör dem enklare nu genom att man tar bort saker och ting. Det medför 

att aktörerna blir väldigt begränsade till att Frankrike gjorde si och England gjorde så. 

Det medför att det blir fullständigt obegripligt när man skalar bort berättelserna och allt 

omkringliggande! Så jag tror man bitit sig själv i foten där. Därför använder jag väldigt 

mycket annan litteratur, så mycket bredvidlitteratur blir det istället. Ja, och att då träna 

elevernas läsning, det här är ju ett svenskämne i mångt och mycket. Jag samarbetar 

mycket med svenskan.125 

 På frågan om han har några favoritområden för egen del i ämnet, svarar 

Johan att han älskar allt inom historieämnet.  

 

Hans arbetar på ett större gymnasium i en mellanstor stad. Skolan har ett 

studieförberedande och flera yrkesförberedande program. Han fick sitt 

utbildningsbevis för fem år sedan och är gymnasielärare i samhällskunskap 

och historia. Han har dock vikarierat en del under studietiden vilket bidrog till 

att examensarbetet tog något år extra i anspråk att färdigställa. Sedan ett par 

år är han fast anställd på skolan men arbetade vid två andra skolor i 

kommunen de första åren. Han undervisar bara den korta historiekursen 1a1 

som kom i och med Gy11. Angående kursplanerna, säger Hans:  

Om jag hade fått ett blankt papper och jag skulle skriva ner mina tankar kring ämnet så 

hade det kanske inte blivit helt överensstämmande med det som står men till viss del 

kanske. Men det är inte heller så att målformuleringarna stör mig så det blir ett problem 

att följa den och anpassa min undervisning till den, absolut inte. Det jag kan tycka lite 

grand när man tittar på dem det är väl att det är mycket man ska hinna med. Och så är 

det 50 poäng!126  

Hans säger också att det var mer tydligt och strukturerat i den föregående 

kursen, historia A där det fanns mer tid för varje epok. Det blev tydligare för 

eleverna genom att det fanns en röd tråd från antiken fram till nutid: ”Den 
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kontinuiteten får man ju inte nu på samma sätt. Den har de plockat bort och 

det tycker jag är lite synd.”127 

 

Hans berättar att han alltid haft ett stort intresse för historia. För egen del 

gillade han historieämnet i skolan men har förståelse för att alla elever inte 

delar hans uppfattning. Den pedagogiska utmaningen blir då att försöka väcka 

intresset. Han läser mycket om historia på fritiden men ser det inte som ett 

arbete utan snarare som trevlig avkoppling. Främst är det forntiden som 

lockar. Då jag frågar vad historia är för honom svarar han: ”Ett stort 

intresse!”128   

 

Per har arbetat 24 år som gymnasielärare. Första åren var han obehörig 

vikarie men då ämneskompetensen var bred räckte det med att läsa in 

pedagogiken för att bli behörig. Han har många ämnen i bagaget men är 

behörig fullt ut i historia, samhällskunskap, religion, geografi och pedagogik 

(som skolämne). För tillfället håller han på att läsa sociologi bredvid sitt 

arbete. Hans arbetsplats finns i en mindre kommun på en stor skola. Han 

ingår i ett arbetslag runt samhällsprogrammet vilket innebär att det främst är 

dessa elever som undervisas i historia. Per tycker ämnesplanerna är bra:  

I historia så är de ganska väl formulerade. Både kraven och betygskriterierna känns 

rimliga att hantera i de längre kurserna men för lite tid till den nya 50 poängaren. Det 

är betydligt sämre i samhällskunskap med upphaussade betygskrav. (…) I historia så är 

det en mer samlad bild där det är tydligt om vad det är för kunnande man är ute efter. 

Sen om läroböcker och så, så har jag väl ännu inte sett den bok som man tycker att ’Yes, 

den här boken vill jag alltid ha!’ De innehåller egentligen ett ganska snävt och torftigt 

berättande. Politisk historia i väldigt stor utsträckning, annan historia kommer ju 

väldigt mycket i utkanten för att inte tala om kulturella fenomen då.129 

Även Per säger att han använder boken i liten utsträckning: 

Den är mer som en slags bas eller uppslagsbok. Jag tycker man rätt snabbt vill komma 

vidare och anser att man bör bredda till fler historieområden, än bara politisk historia. 

Det vi har kunnat göra är utifrån att eleverna har sina datorer och att vi har kunnat hitta 

andra innehåll där och kommit vidare från läroboken. Hade jag helt hänvisat till 

läroboken så hade det blivit för torftigt.130 

 Då jag frågar Per vad historia är för honom svarar han: 

Det är ett perspektiv på människor och tid. Helheten av att vara människa i ett 

tidsperspektiv så att det ändar ut i att man känner sig själv som människa och att man 

använder sin chans, uttryckas och upplevas. Att man försöker hitta den typen av historia 
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också. Att man tänker förbi sådant torftigt som uppräknande av årtal och 

regentlängder.131 

Något speciellt historiskt favoritområde finns inte för Per. Han framhåller 

istället att den mest spännande perioden på året är då han träffar nya klasser 

och de berättar om sina ”nyfikenhetsfrågor” i ämnet. Sedan försöker han hitta 

möjliga teman som rymmer så många av elevernas frågor som möjligt, 

samtidigt som kursmålen kan uppnås. 

 

Helmut har magisterexamen i både samhällskunskap och historia vilka han 

läst in gymnasiekompetens för. Allt lästes in vid samma universitet. Han har 

arbetat på fyra olika gymnasieskolor under de 15 år han varit lärare. Han är 

nu anställd på en mindre skola i en liten kommun men har även arbetat i 

storstäder och har erfarenhet från såväl vårdutbildningar som individuella 

program. De senaste åren har han bara undervisat på studieförberedande 

program såsom natur-, teknik- och samhällsprogrammet. Sedan något år 

tillbaka undervisar han enbart samhällsvetare då han ingår i ett arbetslag runt 

dessa elever och där man strävar efter att arbetslaget ska ha hand om eleverna 

i samtliga kurser för att nå ett helhetstänk i upplägget.  

 

På frågan: skiljer sig din syn från det som framträder i skolans läroplan för 

historia? Svarar Helmut bestämt ”ja!” och fortsätter: ”Man lägger allt för stor 

emfas på nazismens och fascismens brott och man ser alltså inga spår av 

kommunismens övergrepp mot mänskligheten.”132 Han tillägger också att 

detta gäller både för ämnesplaner och för läroböcker.  

 

Då jag frågar vad historia är för honom, svarar han lite dröjande att det inte 

är en helt lätt fråga. Efter en stunds betänketid säger han att bra historia ska 

fängsla åhöraren, viktigt är också att kunna koppla verklighet med egna 

erfarenheter så att det blir meningsfullt. Helmuts egen favoritperiod är 

centraleuropeisk historia runt 1500–1700-talen, främst den habsburgska 

eran. 
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3. Informanternas arbetssätt med film 
 

Under intervjuerna bad jag informanterna beskriva hur de tänker om film i 

undervisningen och hur de arbetar med det rent konkret. Jag bad dem också 

nämna tre filmer de vill rekommendera andra lärare att använda i 

historieämnet.  

Doris exempel 

 

Under intervjun med Doris hamnar resonemanget ofta kring ett 

elevperspektiv och jag frågar om hon kan ge exempel på hur hon tänkt och 

gjort runt upplägget i något arbetsområde.  

 

Som exempel på en uppgift innehållande film berättar hon om ett tema 

eleverna i en samhällstvåa just arbetat med. Det började med att eleverna fick 

välja vilket de tyckte var mest intressant av ett 20-tal ämnesområden. På 

första plats hamnade ”terrorism”.  Inledningsvis fick eleverna ett kompen-

dium med frågor och diskussionsuppgifter att arbeta med, vilket Doris letat 

upp stoff till och komponerat ihop själv. I slutet mynnade det hela ut i 

muntliga förhör i grupper om fem-sex elever.   

 

I uppgiften ville hon testa tematiska studier och eget ansvar liksom 

självständigt arbete i grupp. Till uppgiften kopplades filmer och valda klipp 

från AV-centralens utbud av strömmande videor. Hon berättar att 

filmsekvenserna bland annat innehöll en intervju med en journalist som var 

närvarande den 11 september och berättade om sin upplevelse av detta. De 

fick också se en 10 minuter lång föreläsning av författaren Björn Kumm, som 

skrivit en bok om terrorism, vari han bland annat kom fram till att 

brevbombens uppfinnare var svensk. Därutöver fick de se en dokumentärfilm 

om Saddam Hussein, som illustration av begreppet ”statsterrorism”. Där tog 

man upp bland annat gasattackerna mot kurderna i norra Irak. Filmerna och 

diskussionsuppgifterna plus att var och en skulle ansvara för att berätta om 

en terrororganisation ingick i paketet. Eleverna hade fyra veckor på sig med 

sina arbeten och hade då tillgång till datorsal för att leta upp material och 

information kring terrororganisationerna. Under återträffarna varje lektion 

visades filmerna som en illustration till temat terrorism, Doris säger: 

Det fungerade väldigt bra med det upplägget. Det var engagerande och bra filmer, 

intervjun till exempel var väl genomförd och den grep dem verkligen, trots att det var 

journalisten och intervjuaren i bild nästan hela tiden. Att titta på två människor som 

sitter och ”snackar” brukar tråka ut dem i allmänhet. (---)Inslaget med Björn Kumm om 

brevbombaren var inte så lyckad då det var ett filmiskt inslag från en föreläsning han 
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höll, så han stod i en talarstol och berättade. Så där var det en del elever som tappade 

koncepten.133 

Doris framhåller att det också fanns de som tyckte det var intressant och 

hängde med, men tillägger: ”Ja alltså.. det hade kunnat fungera ännu bättre 

men nu är ju klasserna som de är. Detta är en samhällsklass, en tvåa. De är 25 

stycken och det är flest pojkar.”134 

 

Hon berättar att vid tillfället för intervjun har eleverna just inlett ett större 

arbete om slaveri och även här ingår film. Det hela ska utmynna i att eleverna 

ska lämna in en uppsats i slutet av temaprojektet. De har följande tre ämnen 

att välja mellan:  

1.  Undersöka Gulag.  

2. Försöka ta reda på om slaveriet var den egentligen orsaken bakom 

amerikanska inbördeskriget.  

3. Samla ihop information om slavuppror.  

 

De har i förberedelsefasen tittat på en dokumentär via AV-centralen som 

handlar om det moderna slaveriet. Den ena delen handlade om en 

marockansk flicka som hade jobbat som hushållsslav i tio år och den andra 

om Kambodja innehållande intervjuer med flickor som hade blivit sålda eller 

tvingade till prostitution av ekonomiska skäl.  

Det var en väldigt bra film då den också innehöll inslag med kommentarer från olika 

forskare på området. Jag tror att det som grep dem var jämförelsen att under antiken 

var slaven oerhört värdefull och kostade mycket pengar men att en slav inte är värd en 

bråkdel idag, liksom alla siffror över hur många som befinner sig i slaveri idag. Det var 

ett bra fokus på det viset att det inte är något som bara fanns längre bak i tiden. 135 

Jag frågar om hon upplever det som svårt att förhålla sig till olika bilder som 

ibland förmedlas i film om exempelvis: genus, etnicitet, sexualitet? Doris 

svarar:  

Jag tänkte på det när jag visade det här slaveriavsnittet, med de här i allmänhet väldigt 

unga flickorna som var utsatta. De berättade också väldigt öppenhjärtligt om vad de 

hade råkat ut för. Nu var det ändå inte så fruktansvärt omskakande eftersom eleverna 

är nästan 18 år och i regel har hört talas om sådant här tidigare, så det var inte någon 

chockverkan så...  De har ju också fått ut artiklar som behandlar samma tema om just 

slavar med barnarbete och siffror... (---)Det finns ju en del elever i den här gruppen som 

har kommit från Irak just. Det finns ju i alla klassrum numer. Men jag tror inte att det 
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är svårt om man har sett programmet innan, så man vet på ett ungefär vad det går ut 

på. Jag tror snarare att elever tycker det är bra att det tas upp i skolan. 136 

Då jag ber Doris välja ut tre filmer hon vill rekommendera andra lärare att 

arbeta med i undervisningssammanhang har hon svårt att begränsa sig till tre 

men nöjer sig efter viss tvekan med fem. Doris framhåller först och främst en 

film av Ken Loach:  

(…)om man vill ha om spanska inbördeskriget, (…) den heter Land and Freedom… 

Sedan är det en film som jag tror heter Thirteen Days som handlar om kubakrisen som 

faktiskt är spännande. Den är lite lång, (…) men man kan ju plocka ut vissa bitar ur den 

och använda… Sedan om man vill ha lite modern historia finns ju också den som heter 

Charlie Wilson´s War som handlar om Afghanistan. Den handlar om Sovjets invasion 

i Afghanistan. Framförallt USA:s inblandning via talibanerna, alltså den här intrikata 

historien om hur USA hamnade i Afghanistan senare… Och sedan vet jag… jag har inte 

visat den, men kan tänka mig att en film som Wag the Dog kan vara intressant om man 

vill illustrera det här med propaganda och hur man kan använda sig av film i 

propagandasyfte… Sedan tycker jag Dr Strangelove är en väldigt bra kallakriget film.137 

Analys - Doris exempel 

 

Det går att tolka Doris utsagor som att hon gärna arbetar med politiska 

förhållanden och samhällsfrågor i undervisningen. Det innehåll som hon 

behandlar kan kopplas till konflikter och terrorbalans av olika slag. Det går att 

utifrån Karlssons historiebrukstypografi se spår av att flera bruk av historien 

appliceras undervisningen av olika skäl. Ambitionen framträder som att vilja 

ge eleverna insikter och förståelse för olika politiska sammanhang, dels 

processen, dels de konsekvenser det inneburit för svagare grupper som dragits 

in i dessa sammanhang. Då programmen om nutida slaveri och attacken mot 

kurderna visas framträder olika former av genealogiska perspektiv på 

historien. Dessa genealogiska perspektiv kan i sin tur ses utmynna i moraliska 

och existentiella historiebruk eftersom syftet är att uppmärksamma olika 

former av oförätter som begåtts mot människor i skuggan av den stora 

historien och politiken. Då instuderingshäftet bestående av faktatexter och 

artiklar används framträder en ambition att förmedla en genetisk 

historieförståelse och historien brukas då vetenskapligt av läraren och 

eleverna. Det går även att tolka in ett ideologiskt historiebruk eftersom 

historien studeras på ett sätt så eleverna indirekt ska få kunskaper om vilken 

politik som är direkt olämplig och samtidigt förstå vikten av vår rådande 

demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det kan sammanfattningsvis 

tolkas som att genealogiska individperspektiv med utgångspunkt i dagens 

frågor blir didaktisk strategi hos Doris för att kunna visa och diskutera 

historiska trauman i undervisningen, men eleverna lär sig också indirekt att 
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se en genetisk historieförståelse som övergripande faktanorm i exemplen som 

Doris berättar om i intervjun. 

 

I den konkreta beskrivningen av ett par lektionsupplägg framträder att Doris 

arbetar systematiskt med dokumentärfilmer som involveras i undervisningen 

för att vidga elevernas perspektiv kring skeenden. Samtidigt förs ett 

individperspektiv in i det politiska historieberättandet, där moment av 

ögonvittnen eller människor med erfarenhet av det som studeras får utrymme 

att uttala sin syn på det undersökta historiska skeendet. Det är via 

filminnehållet denna strategi blir möjlig. Syftet med filminnehållen är att låta 

eleverna få ta del av andra perspektiv av historien än faktatexter vanligtvis ger. 

Dokumentärfilmerna väljs ut med noggrannhet av Doris för att kunna fylla 

detta syfte.  Eleverna får i uppläggen som framhålls tillfälle att diskutera, 

skriva uppsats, hålla muntliga redovisningar, leta fakta för egen del samt ha 

muntlig tentamen. De arbetar dels i grupp men i vissa moment individuellt. 

Inslagen med film gynnar möjligheterna för reflektion, analys och 

argumentation i upplägget. Även om Doris är noga med att poängtera vikten 

av att värdera filmerna kritiskt innan de används så förefaller det ske utanför 

lektionssalen enligt utsagan. Innehållet i arbetsuppgifterna skjuter istället för 

att arbeta med metodfrågor in sig på att visa eleverna olika skeenden och 

sammanhang i historien. Filminnehållet presenteras på så sätt som en 

sekundärkälla av historien.  

 

Då Doris ska välja filmer att rekommendera andra lärare är det istället 

spelfilmer som framhålls. På så sätt framträder ett intresse för att använda 

denna genre i undervisningen. Även i valen av spelfilm framträder en 

ideologisk tendens vara dominerande beträffande bruket av historien i filmen 

och i förlängningen av läraren. Det moraliska och existentiella finns med men 

är inte framtonat på samma sätt som politiken. Perspektiven som framträder 

grundar sig sannolikt i att skolans grunduppdrag är formulerat i denna 

riktning i och med att elever ska utbildas till demokratiska medborgare likväl 

som att få förståelse för vikten av de mänskliga rättigheterna. Under intervjun 

förefaller Doris vara väl medveten om vad hon vill ha ut av filmen i en 

undervisningssituation. Hon framstår som rutinerad och van vid såväl 

ämnesinnehåll som filmmediet i en klassrumssituation. 

Annelies exempel 

 

Annelie berättar att filminslagen i historieundervisningen har ökat efterhand 

som hon fått mer rutin i yrkesutövandet. Då hon var nyutbildad var hon mer 

inriktad på ”faktisk kunskap, faktakunskaper eller vad man ska säga. Nu har 

man kanske vidgat kunskapsbegreppet mer. (…) Och att man kan tycka att 
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reflektion kanske är lika viktigt som att man vet ett exakt årtal.”138 I detta 

sammanhang framhåller Annelie att spelfilm ofta sätter igång reflektioner hos 

eleverna.  

 

Pianisten (2002) är en film hon använt flera gånger i detta syfte. Den har då 

planerats in som en inledning eller avslutning i samband med att andra 

världskriget har bearbetats i historieundervisningen. Vid några tillfällen har 

planering och filmvisning skett i samarbete med svenskläraren vilket då 

utmynnat i någon form av uppsatsarbete som examinerande del i projektet. 

Syftet för Annelies del med filmen är att eleverna ska få tillfälle att reflektera 

och analysera kring historia. Annelie säger att det i detta fall inte handlar om 

att visa exakt hur något var utan mer ge en förståelse för hur det sannolikt kan 

ha upplevts av människor som befann sig i situationen. Här handlar det 

således i första hand om mer allmänmänskliga upplevelser och den 

komplexitet historien innehåller utöver det att något hänt vid en viss tid. Som 

belysande exempel berättar Annelie att det i filmen finns en episod där en tysk 

nazist räddar livet på en judisk man. Annelie menar att det är en bra scen att 

diskutera med eleverna eftersom det brukar utmynna i etiska frågeställningar 

och fortsätter: ”(…)på så sätt kan eleverna få insikter om att alla tyskar inte 

var onda.”139 Jag tolkar hennes utsaga som att fokus i detta moment ligger i 

svårigheterna men också möjligheterna att kunna förhålla sig till sitt samvete 

i en krigssituation och att det alltid finns någon form av val. Annelie tycker att 

det är viktigt i historieundervisning att frammana reflektioner, då det bidrar 

till att eleverna får flera perspektiv av det som studeras. Hon har märkt att 

många elever kommer med relativt naiva och kategoriska historiebilder till 

gymnasiet men tillägger att det i regel är i och med gymnasieåldern de uppnått 

en mognad att kunna abstrahera, vilket gör det än mer viktigt på denna 

utbildningsnivå att arbeta med reflektion och analys. 

 

Annelie säger sig inte visa film enbart för att det ska vara ett ”roligt” moment 

i undervisningen utan det måste passa in i någon form av kontext. Hon 

upplever att det ibland kan vara svårt att få eleverna att förstå att film är en 

del av undervisningen och att det i och med det krävs en seriös arbetsinsats av 

dem. Erfarenheter har lärt henne att det måste framgå tydligt att det ingår 

”frågebatterier” att besvara efter filmvisningen. Vanligtvis brukar eleverna få 

sitta gruppvis och arbeta med frågorna tillsammans för att sedan träffas för 

gemensam diskussion i helklass. 

 

Hon tycker också om att arbeta med filmer som Wellcome to Sarajevo (1997) 

där autentiska klipp från nyhetsreportage varvas med filmens handling. Hon 
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menar att det i hennes undervisning känns mest angeläget att arbeta med 

filmer som på något sätt ställer frågor till historien från ett nutidsperspektiv. 

Däremot känner hon sig tveksam till de populära filmerna om Arn, vilka hon 

anser innehåller för mycket fel om historien och säger: ”(…)Vi har ju 

exempelvis aldrig haft någon tempelriddare som gått ut i strid…”140 

 

Annelie betonar att det egentligen är mest dokumentärfilmer som ingår i 

hennes repertoar, förutom de former av spelfilmer som omnämnts ovan. 

Under intervjun reflekterar Annelie över trovärdigheten i olika filmgenrer och 

framhåller sedan att även dokumentärfilmer dock bör ses som en form av 

konstruerat berättande eftersom innehållet representerar ett urval någon 

gjort. De tre filmer Annelie föreslår andra lärare att bearbeta i historieämnet 

är Pianisten (2002), Pojken med den randiga pyjamasen (2008) och Hotel 

Rwanda (2002).  

Analys - Annelies exempel 

 

Annelie framhåller att hennes inställning till film har ändrats efterhand som 

rutinen och självförtroendet i yrkesrollen ökat. 

 

Trots att dokumentärfilmen framhålls som den mest använda genren 

uppehåller sig Annelie mest runt spelfilm under samtalet. Dokumentärgenren 

nämns i förbifarten som ett självklart alternativ av film att använda men 

nämns inte vidare under vårt samtal. Därför går det att tolka uttalandet som 

att dokumentärgenren möjligen ses som gynnsam i undervisningen mer av 

gammal vana än av samma intresse som visas spelfilmen. Det framträder 

tydligt att Annelie ser en annan potential med spelfilm än med dokumentära 

inslag. Jag tolkar utsagan som att fokus i första hand ligger på ett moraliskt 

plan då spelfilm används i historieundervisningen. Utifrån resonemanget kan 

man ana att Annelie ser dokumentärgenren främst som en form av 

faktaförmedling medan spelfilmen ger andra möjligheter för reflektion och 

analys av mer historiefilosofiska slag.  

 

Det går att koppla en genealogisk historieförståelse till den form av 

filminnehåll som tas upp i de konkreta exempel Annelie ger. Detta går att foga 

till empatibegreppet, som fokuserats av såväl den statliga inrättningen Forum 

för levande historia, historiedidaktiker som lärare, beträffande 

folkmordsstudier.141 Hur Annelie skulle definiera empatibegreppet går 

emellertid inte att läsa ut av det empiriska materialet eftersom hon aldrig 

uttalar begreppet själv.  Vad som framträder är att filmens presentation av 
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historien brukas i syfte att frammana diskussioner kring moral, etik och 

förståelse för människor och trauman i andra tider. Jag tolkar att det är ett 

moraliskt historiebruk som förs in i undervisningen vid dessa tillfällen 

eftersom det handlar om att bearbeta och föra fram missgärningar mot 

människor eller ge upprättelse utifrån en samtidssyn. Filmen används i detta 

fall som en form av genealogisk sekundärkälla. Väl medveten om de fiktiva 

inslagen framhåller Annelie att de fyller en betydande funktion för hur något 

kan ha upplevts men att det också är viktigt att den historiska kontexten inte 

förfalskas. Därför väljer Annelie bort filmer som Arn – Tempelriddaren 

(2007) eftersom innehållet där upplevs som en form av historieförvanskning. 

Spelfilm ses således som ett välfungerande pedagogiskt och didaktiskt 

hjälpmedel med de omnämnda restriktionerna.    

Marias exempel 

 

Eftersom Maria är ny i rollen som gymnasielärare har hon inte hunnit arbeta 

fram något eget material kring film än. Hon berättar att åren på grundskolan 

innebar en annan form av undervisning dels eftersom det fanns knappa 

resurser i form av teknik för att kunna visa film, dels för att eleverna var yngre 

och behövde mer styrning då klasserna kunde vara ”stökigare” där. Det 

krävdes mer planering i förväg bara för att kunna visa något i filmväg. Hon 

tycker det är bra att den nya arbetsplatsen har storbildsprojektorer i varje 

klassrum vilket ger större möjligheter för filmanvändning i pedagogiska och 

didaktiska sammanhang. Hennes åsikt är att film främjar en 

undervisningssituation och förtydligar: 

(…) det blir lite lättsamt, det blir ett nytt moment (---)Men jag tycker att det är svårt att 

hitta… jag känner att jag inte riktigt har tiden eller kunskapen att hitta de där bra 

filmerna som … liksom är tillförlitliga. Jag har inte forskat så mycket i det. (---) de där 

godbitarna har jag nog inte kommit åt än.142 

Då jag frågar Maria om hon anser någon genre särskilt bra i 

undervisningssammanhang svarar hon: ”Jamen dokumentärfilm är väl 

självklart alltid bra. Sedan är väl de inte alltid så intresseväckande.”143 Maria 

säger att hon fått upp ögonen för filmens potential i undervisningen och att 

det är något hon vill arbeta mer med framöver då hon blivit varm i kläderna 

på den nya arbetsplatsen.  Jag upplever att det främst är spelfilm som omfattas 

i uttalandet. Maria tar bland annat upp filmen Marie Antoinette (2006) som 

exempel på en film som känns lockande att arbeta med i och med det 

                                                             
142 Intervju Maria (18 juni 2013). 
143 Ibid. 
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nutidsperspektiv som lagts på handlingen.144 Samtidigt säger hon att den 

kanske inte kan anses ”tillräckligt bra” för att ta in i historieundervisningen 

och tillägger att det mer är som ett exempel i vår diskussion om filminnehåll 

som skulle kunna få eleverna att känna identifikation. Maria förtydligar i 

samma veva att hon upplever att identifikation är en viktig del för att få 

eleverna intresserade av ämnet. Jag frågar om hon egentligen tycker att det 

går att visa vilka filmer som helst i princip? Maria funderar en stund och säger 

sedan:  

Jo men det är klart att man alltid kan visa vilken film som helst, men man kanske får 

lägga ner mycket tid på det då. Och det kan jag känna att det har man inte idag på de 

kurserna, med det centrala innehållet som finns och det är därför man kanske många 

gånger väljer bort filmen… jag vet inte. Men att man tycker att tiden inte riktigt finns… 

för att bearbeta filmen på det sättet som man behöver… för då hinner man inte med det 

andra! Så då gäller det att hitta rätt film om man ska lägga några lektioner för att titta 

på den.145 

Vid tiden för vår intervju har samplanering för historiekurserna tillsammans 

med en mer rutinerad gymnasielärare gjort att kollegans uppgifter med 

filminslag använts.  Jag frågar om hennes osäkerhet runt film enbart handlar 

om filmval eller om rädslan också ligger i annat? Maria funderar en stund och 

säger sedan att anledningarna nog ligger inom flera områden. ”Ja, (…)om man 

hittar filmer som man tror är trovärdiga som inte är det… att det ger en 

förvrängd syn.”146 Främst har det handlat om att ”hålla näsan ovanför 

vattenytan i den nya situationen”147 enligt Maria men också att lära sig den 

nya skolans norm och hur de brukar göra i ämnet. Jag frågar om hon upplever 

att övriga lärare använder mycket film i undervisningen? Maria säger att hon 

inte vet riktigt men att det inte verkar så. 

 

Då jag frågar Maria om hur uppgifterna med film tagit sig ut rent konkret 

berättar hon att de under året använt spelfilmen Robin Hood (2010) och ett 

avsnitt från Emil i Lönneberga (1975-76). Därutöver har två 

dokumentärfilmer, Livet under Hitler (2006) och Livet under Stalin (2006), 

visats i de två parallellplanerade klasserna, som kollegan och Maria haft hand 

om. I samband med Robin Hood satte Maria och kollegan samman ett 

kompendium som innehöll faktatexter om tiden samt frågeställningar att 

arbeta med. I fallet med Robin Hood handlade det om att eleverna skulle kolla 

upp vad som verkar stämma med den historia som framträder i filmen och om 

personerna har funnits i verkligheten. Om inledningsfasen för projektet som 

                                                             
144 I filmen Marie Antoinette (2006) skildras den franska drottningens lyxliv och väg till giljotinen. 

Regissören Sofia Coppola porträtterar henne likt en modern popikon. 
145 Intervju Maria (18 juni 2013). 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
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också var själva kursstarten berättar Maria att eleverna fick välja tre händelser 

som de ville ha med i en historiebok av det som hänt de sista fem åren. Tanken 

var då att göra eleverna uppmärksamma på att även läromedelsförfattare gör 

en form av urval.  

På så sätt kom vi in i tänket med källkritik… och så fick de då ut den här uppgiften där 

vi ägnade två lektioner åt att titta på filmen och sedan fick de tid till att läsa texterna(…) 

de skulle titta på miljön i Robin Hood och jämföra med texterna. Vad skrevs det om 

honom där? Har han funnits?148 

Därefter diskuterades ämnet i helklass innan alla lämnade in individuellt vad 

de kommit fram till. Maria märkte av att eleverna var lite mer slarviga än vad 

hon hade förväntat då de hittade sin information. Hon framhåller att källkritik 

är ett viktigt moment att arbeta med, då det lär ungdomar att inte köpa allt 

som presenteras rakt av. Maria upplevde det som att eleverna, även om 

intrycket var att de tyckte om upplägget, inte förstod det källkritiska syftet 

riktigt.  

 

I uppgiften med avsnittet från Emil i Lönneberga menar Maria att det gick 

bättre, upplägget var likartat och frågeställningarna eleverna skulle försöka 

besvara var: ”(…) hur såg sammansättningen ut i den här byn då? Vad fanns 

det för olika befolkningsgrupper? (…) Vad hade de för status i samhället? 

(…)pigorna och så…”149 Erfaren av det tidigare filmförsöket var Maria mer 

noga med att poängtera för eleverna vad de särskilt skulle titta efter. Hon tror 

Emilfilmen fungerade eftersom eleverna också har en erfarenhet av 

berättelsen sedan de var små. Hon känner sig mer tveksam till att använda 

Emil i Lönneberga i yrkesklasserna där hon tror eleverna skulle uppleva det 

som ett ”barnsligt” inslag. I de studieförberedande klasserna är de mer vana 

vid att analysera och kan på så vis se innehållet på ett annat sätt, säger hon. 

 

Maria väljer ut Schindler’ List (1993), Robin Hood (2010) och Pearl Habor 

(2001) som tre användbara filmer i historieundervisningen, men tillägger att 

Emil i Lönneberga (1975-76) också kan vara gynnsam att arbeta med. 

Analys - Marias exempel 

 

Maria befinner sig själv i ett utvecklingsstadium och förlitar sig mycket på en 

kollegas rutin av att använda film då intervjun genomförs. Därför blir det 

också mest detta sätt att föra in spelfilm i undervisningen som genomsyrar det 

arbete och den didaktiska strategi Maria berättar om då vi ses. I uppgifterna 

är det främst aspekter om källkritik som lyfts fram då Maria pratar om hur 

                                                             
148 Intervju Maria(18 juni 2013). 
149 Ibid. 
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filminnehållet bearbetats i undervisningen. Jag tolkar det som att filmerna i 

första hand ses som en form av sekundärkällor eftersom de granskas i syfte att 

eleverna ska lära sig att arbeta med källkritik. Fokus ligger på sanningshalten 

i spelfilmens historieförmedling. Maria säger att: ”dokumentärfilmer är ju 

alltid bra” men att eleverna kan tycka att de är lite tråkigare än spelfilm. 

Dokumentärfilmen blir sedan inte omtalad i någon större utsträckning utöver 

att det framhålls att den visats och anses ”bra”. Det framstår som att de 

omnämnda dokumentärerna Livet under Hitler och Livet under Stalin 

används i undervisningen som en form av faktaförmedling då de visas. Min 

bedömning är därför att dokumentära innehåll ses som mer seriösa och 

trovärdiga än spelfilm genom sättet Maria pratar om genren. Maria framhåller 

att hon för diskussioner med eleverna om att läroboken representerar en form 

av historiskt urval. Om samma diskussioner förs angående dokumentärfilm 

eller spelfilm framgår inte av det empiriska materialet. 

 

Min slutsats blir att Maria i första hand ser film som en form av sekundärkälla. 

Spelfilmens genealogi används för att lära eleverna att se berättelsen med en 

källkritisk och vetenskaplig blick och på så vis förs vikten av en genetisk 

historieförståelse fram till eleverna. Även om dokumentärfilmerna som 

används väljs ut med fingertoppskänsla så framstår dess trovärdighet som 

mindre problematisk. 

 

Maria påtalar att det inte finns tid till att använda film i någon större 

utsträckning eftersom kurserna har få undervisningstimmar. Å andra sidan 

visar Marias intervjusvar att film ändå ingår i hennes undervisning i ungefär 

samma utsträckning som hos de övriga informanterna. I fallet Maria kan detta 

synsätt i och för sig handla om att arbetsprocessen med att få fram uppgifterna 

i viss mån redan var färdig då hon använde dem. Maria framför emellertid en 

uttalad önskan om att få mer utbildning på området och framhåller att hon 

ser film som en viktig del för att eleverna ska kunna identifiera sig med 

historien. Om jag tolkar Maria rätt menar hon att det är identifikation som 

triggar elevernas lust att lära mer om historien. Det går också att se spår av 

osäkerhet om spelfilm kan anses vara ett seriöst inslag i undervisningen eller 

ej, exempelvis framhålls det att film ”nog” inte används så mycket av de övriga 

lärarna. Kanske kan det ha färgat vissa delar av svaren som ges? Trots det 

återkommer hon till potentialen hon ser med film, främst spelfilm, men säger 

sig sakna de kunskaper som behövs för att kunna arbeta ordentligt med film i 

historieundervisningen. 

 

Avslutningsvis menar jag att Marias undervisningsstrategi uttrycker en 

genetisk historieförståelse där filmens genealogiska bruk av historien och 

sanningshalt värderas ur ett vetenskapligt perspektiv. I första hand granskas 
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filmbildernas historieförmedling i relation till vetenskapliga texter som blir 

till ett slags facit.  

Helenas exempel 

Helena säger att hon använder film för att variera undervisningen och 

förmedla historia på ett sätt så eleverna ska kunna leva sig in i det förgångna. 

Med film menas då spelfilm, dokumentärfilm är inte lika intressant för 

Helena. För det mesta arbetar hon med hela filmer men också med kortare 

klipp från Forum för levande historias material i lektionsupplägg.150 

Filmvalen är ofta sådana hon själv blivit inspirerad av att titta på. Då jag frågar 

hur hon arbetar med filmsekvenserna svarar Helena att det ofta utmynnar i:  

…att man ställer sådana frågor som till exempel hur porträtteras människor, vilka 

umbäranden har människorna i den här filmen? Hur porträtteras andra världskriget? 

Hur märker du att det är ett krig? Vad har vi för tidsmarkörer? (…) ett begrepp som är 

väl utformat i den nya kursplanen är ju att beskriva människors levnadsförfållanden, 

och det här ett skeende, att man kan förklara bakgrund för själva skeendet och efter… 

resultatet av ett skeende. Det är ju otroligt brett, (…)vad är det som har lett fram till den 

här krisen i landet? Vi har en lågkonjunktur och vad händer sedan? Man kan ju se film 

som en liten pusselbit i ett längre perspektiv. 151 

Helena berättar om ett upplägg hon använt flera gånger i samband med att 

hon visat filmen Försoningen (2007).152 Eleverna som arbetade med 

upplägget sist fick först ett formulär med frågor för att veta vad de skulle titta 

efter inför den skrivuppgift det hela sedan utmynnade i. Frågorna eleverna 

fick arbeta med var:  

1. Under vilken del av historien utspelar sig filmen? Hur är detta tydligt? 

Har filmen några problem med att visa historien på ett korrekt sätt, 

anser du? Ge exempel! 

2. Vad handlar filmen om? Kort beskrivning. 

3. Vad tycker du om filmen? Motivera ditt svar! 

4. Vad säger historieboken/böckerna om denna tid i historien? Hur 

påverkade den människors levnadsförhållanden då, och hur påverkar 

den idag? 

5. Vilka historiska krafter har styrt historien fram till denna punkt i 

berättelsen, som din film visar? D.v.s. varför har det blivit som det 

blivit? Utveckla ditt svar här! 

                                                             
150 Se Forum för levande historias hemsida: http://www.levandehistoria.se/ 
151 Intervju Helena (28 augusti 2013). 
152  Försoning (Atonement) (2007), 123 min, Genre: Drama/Mystery/romance, Director: Joe Wright, 

Country: UK, France, USA, ”Fledgling writer Briony Tallis, as a 13-year-old, irrevocably changes the course of 

several lives when she accuses her older sister's lover of a crime he did not commit. Based on the British 

romance novel by Ian McEwan.” Se [www document] www.imdb.com sökord: Atonement 

http://www.imdb.com/title/tt0783233/?ref_=nv_sr_1 
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6. Är det stora likheter eller skillnader mellan filmen och verkligheten? 

Varför är det så tror du? Visar filmen samhällets kulturarv på något 

sätt, i så fall hur?153 

 

Utifrån frågorna reflekterade sedan eleverna kring den historiska 

utvecklingen utifrån sin egen upplevelse och kunskapsnivå. Helena skjuter in 

att frågorna fungerar på flera olika filmer eftersom de är allmänt hållna och 

går att utveckla utifrån olika filminnehåll. 

 

Filmen kom in först då de hade läst en del om perioden för att få effekt. Helena 

säger att eleverna uttryckte att de tyckte om momentet med film i 

undervisningen men hon märkte stundtals att det ibland var några som 

tenderade se filminslaget som ren underhållning. Det märktes genom att de 

som lutat sig tillbaka inte hade så mycket att tillföra i själva arbetsmomentet. 

 

Då jag frågar om hon tror film påverkar ungdomars historiesyn svarar hon: 

Ja, mycket, det tror jag. Det tror jag det gör för oss alla. Jag tror vi är jätte-påverkbara 

genom film… och det är något som jag tänkt mer och mer på, den här otroliga 

bombarderingen av amerikansk film på vårt samhälle och på västvärlden i stort, att det 

blir någon sorts indoktrinering nästan, vare sig man vill eller inte… av vissa ideal, av 

vissa historiebeskrivningar… det amerikanska sättet att tänka kanske och så. Egentligen 

borde man ju se mindre amerikansk film och mer europeisk film. Jag tror att vi skulle 

må bra av det, en liten Wake-up-call. Och det är ju ett jätteansvar man har som lärare, 

att försöka hitta andra bra filmer... (…) för det finns en underton och ett visst sätt att 

producera film som kan ge oss en del sanningar som man kanske inte bett om.154  

Som tips till andra historielärare väljer Helena spelfilmerna O Brother, Where 

Art Thou? (2000), Livet är underbart (1997) och Elizabeth (1998). Helena 

tänker sig att filmerna gör sig bäst som en form av illustration i ett temaprojekt 

för att komma in i en stämning att ha med sig genom arbetet. Hon tycker 

filmernas persongalleri är intressant eftersom de för fram olika slags budskap 

samtidigt som tidsmarkörerna är tydliga: 

Man kan se i Livet är underbart den här infiltrationen som ändå nazisterna hade på 

den judiska världen i Italien… Det här sakta smygande hotet som liksom spred ut sig. I 

Elizabeth framträder det här tuffa, hårda av kyrkans härskarmakt över folket, hårda 

straff… Elizabeth speciellt är ganska bombastisk. Den är väldigt mycket av allt. Vacker, 

våldsam och det är kärlek… medan O Brother är mer rolig, först och främst och liksom 

finurligt gjord eftersom den hela tiden tangerar Odysseen, likt en gåta … 155 

  

                                                             
153 Helenas frågor till eleverna inför filmvisning. 
154 Intervju Helena (28 augusti 2013). 
155 Intervju Helena (28 augusti 2013). 
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Analys - Helenas exempel 

 

Helena ser film som något angeläget av flera skäl. Dels kan den utnyttjas som 

illustration för hur historien var och upplevdes av människor i tidigare 

perioder, dels ses film som en stor påverkare. Här vill Helena agera motvikt 

mot den ”indoktrinering” av amerikanska synsätt som genomsyrar och 

dominerar via hollywoodfilm i västvärlden. På så sätt framstår det som att ett 

syfte med spelfilm kan vara att öva eleverna i mediekompetens. I det konkreta 

arbetsupplägget som framhålls i utsagan märks dock inget av detta. Istället 

ligger fokus mer på historisk källkritik i traditionell mening. Filmens 

genealogiska perspektiv på historien rättas till genom jämförelser med fakta 

presenterad i läroboken. 

 

Med hjälp av filmens genealogiska perspektiv leds eleverna in i att se det 

förmedlade med en vetenskaplig blick, vilket förväntas stimulera elevernas 

genetiska historieförståelse för orsak och verkan. Beroende på vilken film som 

används presenteras olika historiebruk. Bruket blir sedan katalysator för hur 

innehållet bearbetas. De tre filmerna Helena väljer ut kan handla om skilda 

företeelser såsom storpolitik, genus, moral och empati vilket kan betyda att 

undervisningen också kan ändra fokus och perspektiv efter stoff.  

Johans exempel 

 

Johan framhåller att han tycker film är givande i historieundervisningen. Då 

jag ber honom förtydliga mer, svarar han:  

Ja, för det skapar ett historiemedvetande… ibland falskt, men ibland tycker jag att ett 

falskt historiemedvetande är bättre än inget historiemedvetande alls, för då har du 

någonting att ta ställning till. Gick det här slaget till så som de beskriver det här? 

Spelfilm är lite av vår tids historiemåleri… Det är som med Hellqvists tavla… Men 

känner man inte till tavlan så har jag inget att diskutera sant eller falskt utifrån. Sen är 

det ju skolans roll att ta den här bilden vidare, att utmana bilden och sådär… Men finns 

det ingen bild där överhuvudtaget, då är det kört nästan…156  

Han brukar visa ett par filmer per termin men har till nästa år tankar på att 

arbeta mer med korta klipp istället för med hela spelfilmer. Under samtalet 

kretsar resonemanget mest om spelfilm och TV-serier med fiktiva förtecken, 

vilka jag uppfattar som mest intressanta för Johan att arbeta med i 

undervisningen. Då jag frågar vilket funktion film fyller i undervisningen, blir 

svaret:  

                                                             
156 Intervju Johan (24 oktober 2012). Han syftar här på Carl Gustav Hellqvists nationalromatiska målning 

Brandskattningen av Visby (1882), som visar Visby från 1300-talet. Bilden innehåller en mängd 

anakronismer. 
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Dels är det ett bra sätt att diskutera aktörers och gruppers situation och tankar kring 

hur aktörer agerar. Och sen får man så klart diskutera om det här är en sann bild? Vet 

vi att han eller hon sa så? Speglar de här grupperna verkligen den här tiden eller speglar 

de vår tid mer?157 

Johan säger att spelfilm är en bra ingång till historieämnet eftersom det sedan 

kan utmynna i att eleverna får en bild av tiden i huvudet, vilket han kan 

utnyttja i undervisningen då de läser vidare i kursen. Han är väl medveten om 

den kraft populärkultur har och ser det därför som angeläget att arbeta med i 

skolan. Han märker ofta av att elevers historieförståelse i stor omfattning 

färgas av populärkultur av skilda slag och säger:  

Det är svårare att sudda ut de bilder som elever har med sig från film. Det är många som 

exempelvis har sett filmen om Hitlers barn- och ungdomstid. Då får man ju diskutera 

den – men eftersom så många sett den så blir det liksom ett slags facit, så var det! Och 

så kan nog jag också fungera ganska ofta. Människohjärnan är nog programmerad att 

tänka i bilder ganska ofta.158 

Ett annat syfte med att använda film i undervisningen är att Johan vill utnyttja 

det genomslag filmbilder har. Han tror på Howard Gardners tankar om de sju 

intelligenserna och att lärande sker i större omfattning då olika medier 

används. Då passar film också in som en form av variation som kan skapa 

intresse och engagemang hos eleverna. Om filmberättelsen sedan diskuteras i 

ljuset av vetenskaplig kunskap om historien kan det leda till en bredare 

allmänbildning, han förtydligar:  

Om jag läser Peter Englund exempelvis och hans beskrivningar av slag… så brukar jag 

bläddra förbi det… för mig som inte gjorde lumpen blir det helt obegripligt. Men i film 

kan jag liksom se och tänka, jaha de rör sig så, de gör så… Och så vet jag att det är starkt 

förenklat och så vidare… men det ger ändå någon slags förståelse för strategiskt 

tänkande.159 

Johan säger att han ser i elevernas prov och inlämningsuppgifter att de lär sig 

mer då de har arbetat med film under lektionerna. Han tillägger i 

sammanhanget att film däremot aldrig får vara något som sätts in helt 

oplanerat, vilket är ett motto han fått med sig från utbildningstiden. Där 

ingick en kort del om film som historiskt medium vilket gett inspiration för 

hur han arbetar med den rörliga bilden idag. Han ser det som att de nya 

kursplanerna i och med historiebruksbegreppets införande legitimerat 

filmmediet på ett nytt sätt i historieämnet. Då jag frågar vilka genrer som 

lämpar sig bäst att arbeta med, blir svaret att han egentligen tycker sämst om 

renodlade kostymfilmer. Istället tycker Johan bäst om att arbeta med filmer 

                                                             
157 Intervju Johan (24 oktober 2012). 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
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som innehåller någon form av humor och menar att det ofta krävs stora 

kunskaper för att kunna skämta om något. Han framhåller Blackadder Goes 

forth, speciellt sista avsnittet Goodbyeee (1989) och Monty Phyton som 

illustrativa exempel på filmer av detta slag.160 Därutöver tycker han att 

krigsfilmer fungerar bra i undervisningen.  

 

Som konkret exempel över hur ett lektionsupplägg kan se ut då film involveras 

berättar Johan att han denna termin visat filmen Gladiator (2000) då de läste 

om romarriket. Eleverna fick se filmen och läsa olika texter som Johan hade 

kopierat och satt samman i ett kompendium. Läsmaterialet hämtades dels 

från kritiskt präglade böcker, där filmens historieförmedling skärskådades av 

experter och dels av källor om de medverkande romarna Commodus och 

Aurelius. Därutöver fick eleverna gå in på filmlänken imbd.com för att leta 

information om misstag såväl i filmproduktionen som historiskt:  

Vad stämmer, vad stämmer inte? När de har en strid till exempel så stannar vi upp. 

Vilket vapen använder han här? Det är ett stickvapen, inte ett huggvapen. Varför har 

han då huggstrider? Och det är ju en filmisk grej och att det skulle se fånigt ut annars.161 

Diskussionerna handlade sedan om de val en regissör står inför vid 

tillkomstprocessen och varför de ibland väljer att göra så historien förvanskas. 

På så sätt kan ideologiska eller berättartekniska ställningstaganden framträda 

som bakgrund i samband med att filmen kom till. Vid vårt samtal är planen 

hos Johan att använda Blackadder då de framöver kommer in på första 

världskriget.  Avsnittet Goodbyeee som nämnts ovan, kommer då att vara 

utgångspunkt för att studera synen på de brittiska generalerna vilket finns att 

spåra i frasen ”lions led by donkeys”. Tanken är här att låta eleverna granska 

dilemmat utifrån en bok som några historiker gick samman och skrev som en 

motreaktion på seriens budskap.  

 

Då jag ber Johan göra en topp-trelista att rekommendera andra historielärare 

att arbeta med, hamnar inte helt oväntat Blackadders program Goodbyeee 

(1989) på första plats. Johan motiverar valet med att hela första världskriget 

beskrivs i avsnittet och att det tydliga perspektivet som förmedlas lockar till 

utmaning. På andra plats vill han se Letters from Iwo Jima (2006) som 

regisserats av Clint Eastwood. Framförallt framhåller Johan en scen där 

perspektivet växlar mellan de amerikanska soldaterna som förbereder sig för 

landstigning och de japanska som inväntar en attack. Det får åskådaren till en 

insikt för hur krig kan upplevas. På tredje plats hamnar De andras liv (2006) 

om DDR-tiden och övervakningssamhället. 

                                                             
160 Jag tolkar det som att Johan här syftar på filmerna Life of Brian (1979) och Monty Phyton and the Holy 

Grail (1971). 
161 Intervju Johan (24 oktober 2012). 
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Analys - Johans exempel 

 

Då Johan använder spelfilm i undervisningen vill han lära eleverna att historia 

kan ses från olika vinklar. Han vill också framhålla att historia sällan är så 

svartvit som film och media ibland framställer det. På så vis närmar sig Johan 

en mer analyserande och reflekterande form av historieförmedling. Olika 

tiders synsätt om vad som är viktigt i historien framträder som något 

angeläget att studera liksom att allt är en form av urval. Det går av Johans 

resonemang att dra slutsatsen att han ser filmmediet både som en 

sekundärkälla och en primärkälla. Han ser den som en sekundärkälla i och 

med att filmen kan läsas likt en bok dels för att lära om tiden men också för 

att granska det förmedlade källkritiskt. Film blir också studerad som 

historiskt dokument det vill säga primärkälla då filmmakarnas samtida 

historiesyn utifrån hur något berättas kommer i fokus. 

 

Vid några tillfällen berättar Johan att han vill att eleverna genom 

filminnehållet ska få en bild i huvudet av det historiska skeendet som skildras. 

I andra fall studeras filmens genealogiska stoff kritiskt i syfte att granska den 

förmedlade bilden även från andra perspektiv. Ibland är syftet att värdera 

sanningshalten i det förmedlade genom att granska fel och brister i exempelvis 

Gladiator eller för att studera Blackadders bild av de brittiska generalerna.  

 

Därutöver innebär undervisningsmomenten om medias trovärdighet 

ytterligare en dimension av kritisk källgranskning. I detta avseende riktas 

intresset mer åt det flöde av bilder som populärkultur förser samhället med i 

stort. Förutom att skola in eleverna i ett kritiskt tänkande gentemot 

historieförmedling i film är syftet också att skola in eleverna i en medvetenhet 

och ett kritiskt förhållningssätt gentemot medias bilder rent generellt. 

 

Vad kan man då se för typ av historiebruk hos Johan? I ett avseende går det 

att se ett vetenskapligt historiebruk eftersom historien granskas källkritiskt i 

traditionell historisk anda. Det går också att se att det material som används 

då Blackadder bearbetas, förmedlar ett politisk/pedagogiskt och ideologiskt 

historiebruk samt ett kommersiellt, vilka är de bruk av historien som eleverna 

får arbeta med i metoduppgifterna.  

 

Dokumentärgenren omnämns aldrig av Johan vilket antyder att den formen 

av film inte används så frekvent eller att den kanske inte ses som något man 

kan arbeta med på samma sätt. Spelfilmen används dels för att kunna påvisa 

olika synsätt på historien men också för att eleverna ska lära sig att avkoda 

historiebruk av skilda slag. Syftet är också att få draghjälp av den estetiska och 

konstnärliga formen och på så sätt engagera eleverna till att vilja lära mer om 

det som studeras. Fiktionen fyller alltså funktionen att berätta något om tiden 
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som presenteras men det är viktigt för Johan att eleverna inte tror helt 

oreflekterat på det som framställs utan också blir medvetna om källkritikens 

betydelse. 

 

I det som framträder i Johans strategier beträffande vad för film som används, 

hur den används och varför, går det att läsa ut vissa genomgående mönster. 

Främst är det spelfilm som innehåller en story om politik och konflikter och 

där innehållet präglas av reella händelser ur historien. I filmen Gladiator 

gestaltas persongalleriet av verkliga karaktärer som fanns vid tiden men i 

Blackadder är omgivningen en reell historisk arena medan huvudrollerna är 

fiktiva personer.   Undervisningen kring filmen bedrivs genom att innehållet 

bearbetas utifrån metodfrågor där källkritiska aspekter dominerar. 

Huvudsyftet verkar vara att studera spelfilmers och TV-programs genea-

logiska presentationer och på så sätt även historiebruket för att sedan värdera 

det förmedlade med hjälp av traditionell källkritik enligt en genetisk 

historiesyn. 

Hans exempel  

 

Hans berättar att han gärna använder film i undervisningen då han upplever 

att eleverna uppskattar den variation det innebär men tillägger att:  

(…)elever som har det lite kämpigt med att sitta och plöja böcker, de blir bara fler och 

fler för varje år. Så dels kan det här med att visa film för eleverna också vara att öppna 

upp det lite mer för dem… Ja, det går ju inte att komma ifrån, att om du har en 

naturvetarklass så kanske de… man kan liksom säga åt dem vad som helst så gör de 

det… De vet att belöningen finns där i slutänden. Men det kanske inte alltid är så på alla 

program i Sverige 2013… 162 

Hans berättar att han försöker implementera film i sin undervisning. Det kan 

rent konkret ta sig uttryck som att han först pratar inför klassen i 30 minuter 

och sedan visar ett filmklipp som förstärkande komplement till det område 

som behandlats. ”Jag försöker nog i huvudsak använda mig av film som 

återger en så korrekt bild av ett skeende som möjligt.”163 Det betyder att det 

mest blir dokumentärer och ofta filmer som är producerade i ett undervis-

ningssyfte. Hans tycker dessa i regel tar upp historien från den synvinkel han 

själv vill trycka på. Hans uttrycker en besvikelse över att den nya obligatoriska 

historiekursen bara består av 50 poäng. Det innebär att de som behöver mest 

stöd får få timmar i ämnet och det påverkar möjligheterna att kunna använda 

film som pedagogiskt verktyg. Han tycker det är tråkigt eftersom han upplever 

att mediet ”höjer kvaliteten och intresset för ämnet.”164 Han får ofta positiv 

                                                             
162 Intervju Hans (14 maj 2013). 
163 Intervju Hans (14 maj 2013). 
164 Ibid. 
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respons beträffande film i undervisningen från eleverna i utvärderingar. Trots 

tidsnöd försöker han därför integrera film i undervisningen men poängterar 

att han aldrig visar film för ”visandets skull” utan planerar noga så att filmerna 

stämmer överens med det han vill förmedla. ”Det är inte så att jag bestämmer 

att det ska bli film, utan snarare det här ska vi gå igenom. Kan jag hitta någon 

film som passar till det här?”165  

 

Hans använder främst två tillvägagångssätt då film tas in som delmoment i 

historieämnet. Vissa gånger introducerar han först filmen eller TV-

programmet för klassen och delar därpå ut kompendium med frågeställningar 

att arbeta med. Andra gånger hålls en genomgång först, där han förklarar 

varför de ska se filmen och föreläser om olika sakförhållanden knutna till 

området. Även här delar han ut instuderingsfrågor. I båda fallen kan 

diskussioner eller rena skrivuppgifter följa.  

 

Då jag ber honom konkretisera, berättar han om ett lektionsupplägg i 

nutidshistoria där han brukar använda en dokumentärfilm som heter Taxi till 

den mörka sidan (2007). Han förtydligar att filmen handlar om USA:s 

agerande efter terrorattacken den elfte september och hur en oskyldig 

taxichaufför från Afghanistan blir misstänkliggjord för medhjälp vid dådet. 

Det hela slutar med att den invandrade taxichauffören dör efter att ha blivit 

misshandlad i ett militärfängelse. De skyldiga går fria i domstolen och det hela 

tystas ner. Framförallt är det USA:s sätt att hantera situationen som Hans 

tycker är intressant att ta upp i undervisningen.  

 

Innan filmen visas håller han en introducerande föreläsning för eleverna i 30-

50 minuter ”efter vad de ser ut att orka med.”166 De frågeställningar som 

bearbetas är: ”Vad hände? Vad är bakgrunden till att något sådant här faktiskt 

kunde hända?”167 Han berättar också om kallakriget och Sovjets invasion av 

Afghanistan. Eleverna får därpå instuderingsfrågor att arbeta med som berör 

samma områden som föreläsningen och filmen tar upp. Sedan tittar de på 

filmen som varar 45 minuter.  Därefter ges tid för att besvara frågorna innan 

det hela avslutas med en större diskussion i klassrummet, då eleverna är väl 

förberedda. ”(…) då får jag alltid tillfälle att stå och mala lite och lägga till det 

man själv vill… så ja, den lektionen brukar faktiskt funka ganska bra, om det 

är lite engagemang från eleverna vill säga.”168 Hans berättar att det ofta blir 

resonemang runt demokrati men att det kan mynna ut åt skiftande håll 

beroende på vad de är intresserade av. ”Ibland händer det att det sitter någon 

                                                             
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Intervju Hans (14 maj 2013). 
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som kan jättemycket om just det här vilket brukar bidra till en lyckad 

lektion.”169 

 

Hans tycker det är viktigt att titta igenom filmerna innan de visas i en 

klassrumssituation och berättar att han lägger mycket förberedelsetid på att 

arbeta fram frågor med varierande syften. Ibland kan det handla om att visa 

ett visst perspektiv på historien, andra gånger är det en fokusering på 

metodfrågor. Ofta innebär det en annan infallsvinkel på historien än det 

eleverna är vana vid. De tittar mest på dokumentärfilmer och faktaprogram 

och mer sällan på spelfilmer. Spelfilm visar han exempelvis i samband med 

betygssamtal då han själv inte kan vara i klassrummet. Trots svaret framhåller 

Hans att det i första hand är innehållet som styr urvalet och inte genren men 

att tidsutrymmet i kursen bidrar till känslan att spelfilm ödslar tid.   

 

På frågan vilka filmer Hans gärna vill rekommendera andra lärare att använda 

blir det först Taxi till den mörka sidan (2007). Hans tycker att den fungerar i 

både historia och samhällskunskap eftersom den för in tittaren i 

demokratifrågan, han förtydligar:   

USA ska ju vara den här stora demokratin, men så får man se det här… att man griper 

en helt oskyldig och sätter honom i fängelse. Och de som är huvudansvariga för den här 

behandlingen, det är ju några militärpoliser, de straffas i viss mån men de kommer 

undan med det. Det visar väl lite grand hur ruttet ett system kan vara. 170 

Val två blir War Made Easy (2007), en film där Sean Penn är berättarröst och:  

som handlar om hur USA:s politiker och media agerar när det börjar dra ihop sig till 

krig. Och så kommer vietnamkriget, man har tagit med väldigt många konflikter ända 

fram till våra dagar. Det avslutas med attackerna i Afghanistan och Irak på 2000-talet. 

Den är väldigt bra för den visar att media och politiker agerar på precis på samma 

sätt.171  

Hans tycker filmen visar fram mönster som går igen över tid. Det är lätt att se 

paralleller mellan olika makthavares sätt att agera, vare sig det handlar om 

Bush eller Hitler.” Det är samma tillvägagångssätt då de bland annat använder 

experter till att uttala ”Vi har ingen annan utväg än krig!”172 Som tredje val 

framhåller Hans programserien, Svenska händelser, producerad av UR. Den 

visades hösten 2012 på SVT. Favoritprogrammet handlar om gruvstrejken i 

Malmfälten 1969. Det som tilltalar är att den framhåller arbetsmarknads-

historien och strejkens betydelse för hur vi har det idag. Han flikar även in en 

                                                             
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Intervju Hans (14 maj 2013). 
172 Ibid. 
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rekommendation för serien Världens händelser som också visades 2012 och 

har ungefär samma uppbyggnad.  

Analys - Hans exempel 

 

Hans uppvisar en undervisningsstrategi där ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv med politisk historia hamnar i fokus. Det går att se drag av såväl 

vetenskapligt och moraliskt som ideologiskt och politisk/pedagogiskt 

historiebruk i både det valda filmmaterialet och i Hans egen utgångspunkt i 

undervisningen. Det ideologiska bruket blir via filmvalen särskilt tydligt. Även 

ett intresse för underifrånperspektiv framträder i utsagan. På så sätt ger den 

beskrivna undervisningen uttryck för såväl en genealogisk som en genetisk 

historieförståelse.  Hans är noga med vilka filmer som kan komma på fråga 

och tycker det är viktigt att bearbeta filminnehållet både före och efter 

visningen. Vanligen låter han eleverna arbeta med frågeställningar innan det 

hela utmynnar i diskussioner och skrivuppgifter. Mottot är att aldrig låta en 

film passera klassrummet okommenterad. Helst ska den vävas in smidigt i de 

undervisningsområden som Hans planerat. Trots det uttalade kan spelfilm 

ibland användas som förströelse för eleverna då han behöver hantera 

klassrumssituationen vid exempelvis betygssamtal. Det framhålls dock att 

spelfilmerna måste innehålla något som berör det som ingått i historiekursen. 

Hans säger att han för övrigt ser dokumentärgenren som mest angelägen att 

använda i historieundervisningen. Filmvalen som rekommenderas andra 

lärare innehåller också två dokumentärprogram och en spelfilm - om än med 

dokumentära drag.  

 

Med Taxi till den mörka sidan är huvudsyftet att aktivera elevernas kritiska 

blick. Historieförståelsen stimuleras emellertid inte via metodfrågor eller 

renodlad källkritik, utan snarare med hjälp av en politiskt färgad presentation 

av historien. Hans använder därför en strategi som ger uttryck för en 

kombination av ett ideologiskt och moraliskt historiebruk. I lektionsupplägget 

blir filmen en genealogiskt präglad sekundärkälla av historien. Går vi tillbaka 

till det Hans säger om sin syn på historieämnet i allmänhet så uttrycker han 

där en mer genetiskt präglad och traditionell historieförståelse som idealisk. 

Därför framstår det som att Hans möjligen ser filmmediet som särskilt 

gynnsamt då han vill ändra pedagogisk strategi och diskutera historien på ett 

mer kritiskt och historiefilosofiskt sätt.  

Pers exempel 

 

Per framhåller att film är angeläget att ha med i historieundervisningen. Då 

jag frågar vilka möjligheter han ser med film, svarar han:  
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Ja, det är två nyanser egentligen, dels är det att filmer skildrar en annan tid och vilken 

bild av den tiden ger man då? Men sen är det också filmer som ger en bild av sin egen 

tid, där man då kan se dem som tidsdokument. Hur kunde man gestalta händelsen som 

dagsaktuell just då?173 

Som exempel där film studeras som tidsdokument (primärkälla), berättar Per 

att han nyligen använde filmen Dr Strangelove (1964) i detta syfte. Han ville 

med filminnehållets perspektiv visa eleverna hur inställningen till 

atombomben kunde framträda i början av 1960-talet, och säger att det 

intressanta med filminnehållet är:   

Hur man gestaltar det och plockar upp levande trauman från andra världskriget och hur 

USA väljer att hantera de här tyska vetenskapsmännen som ju var duktiga inom sina 

branscher men som… Ja, vad hade de med sig för ideologiskt gods in i verksamheten?174 

Per berättar att han ibland jämför olika klipp för att kunna läsa av olika 

attityder som framträder från den tid de är skapade i:  

Vi har ju tittat på Per Oscarssons monolog exempelvis. Det är ju ett härligt dokument 

från sin tid… Och vi jämförde det rabalder som den nakenheten skapade jämfört med 

Ronja Rövardotter som kommer drygt femton år senare, där det då är ett barnprogram 

med komplett nakenhet utan att någon upplever att det är något speciellt med det!175 

Jag frågar om jag förstått honom rätt med att även mena att en film om 

exempelvis 1700-talet som är gjord på 1960-talet då kan visa spår av 60-talets 

historiesyn? Per svarar:  

Ja, det kan ju vara båda delar… dels så är det ju en bild av 1700-talet… stämmer den 

med 1700-talsbilden i historisk forskning idag? Och dels kan den ju vara ett dokument 

om 1960-talet för filmens tillkomst. Och där man då kan resonera om man kunde ha 

gjort den här filmen om 1700-talet annorlunda idag, och hade det då varit förbättringar 

eller hade det funnits risk för försämringar? Har vi fått några förskjutningar i våra 

perspektiv som gjort att vi väljer bort eller väljer till och hade gjort filmen i någon annan 

riktning?176 

Per tycker att alla tider är lika viktiga att studera. Han säger att det går att se 

utvecklingsprocesser fram till idag i det mesta, vilket jag också uppfattar är ett 

viktigt grepp att ha i undervisningen för Per. Han menar att även filmer om 

antiken kan visa spår i vårt sätt att se på olika saker idag. Som exempel 

framhålls filmen Alexander (2004) och situationen nere i Balkanområdet 

liksom de infekterade diskussionerna om vem som ska få använda namnet 

Makedonien även märks av via fotbollssupporters idag:  
                                                             
173 Intervju Per (7 juni 2013). 
174 Ibid. 
175 Ibid. Här avses Per Oscarssons uppmärksammade  ”nakenkupp” i TV-programmet Hylands hörna år 

1966. Trots att Oscarsson aldrig visade dig naken blev det omdiskuterat i samhällsdebatten. 
176 Intervju Per (7 juni 2013). 
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(…)uppe på läktarna, de får lyfta det makedonska, det är sådant som gör att en film som 

Alexander är intressant att titta på som hjältesaga, vad finns det för belägg för det ena 

och det andra som illustreras genom filmskaparens konstnärliga frihet? Sådant som det 

egentligen inte finns historiska belägg för!177 

Det är just för att filmmediet har så stor påverkan på elever som det är extra 

angeläget att arbeta med i skolan, enligt Per som förtydligar:  

Alltså filmer kan ju ställa till problem och behöver bearbetas, men när man väl gjort det 

så kan de bli en tillgång i och med att de ökar en vaksamhet över att det är en spelfilm… 

(…)och den ska inte ha några andra meriter än att vara en konstnärlig produkt.178 

Han tar därför med vissa filmer för att visa fram det vanskliga med att tro på 

den historiebild som förmedlas. Andra filmer tas med för att de förmedlar mer 

filosofiska värden som de sedan kan studera vidare om i ämnet. Per tycker det 

är viktigt att fokusera på de mänskliga rättigheterna och demokratifrågan.  

 

Per tycker att det går att studera de flesta typer av film i historie-

undervisningen men skulle aldrig själv välja sådant som innehåller stark 

propaganda med rashets och menar att odemokratiska innehåll bör undvikas. 

”Däremot om elever lyfter den typen av filmer, då kan jag liksom tänka att de 

ser dem ändå och då vill jag gärna hjälpa till med ett extraperspektiv i 

bearbetningen av dem.”179 Därför tycker han också att det är viktigt att visa 

bilder av Förintelsen som framhåller att det alltid finns olika individuella 

tankar i samhällen som i efterhand kommit att ses som den onda sidan. Han 

framhåller Pojken i den randiga pyjamasen (2008) och Sophie Scholl (2005) 

som exempel som känns mer vettiga att arbeta med än de exempel som enbart 

visar en form av frosseri i elände.180  

(…) det här perspektivet att det var inte bara elaka tyskar utan att det fanns i tiden idéer 

som gjorde att det fanns andra människor, som idag då också, som får stämpel som goda 

eller okej eller sådär. Men franska poliser, de är ju inte stämplade på samma sätt som 

gamla tyskar över vad de gjorde i kriget och sådär… (…) Jag brukar visa Sophie Scholl. 

Den är lite lång, men jag tycker att den ger en bra bild av att det alltid finns många 

tankar i vilket samhälle som helst alltså, oavsett vad man drar ut och liksom ’segrarna 

skriver historien igen’, att förlorarna har alltid varit den elaka och onda, det finns alltid 

olika personer som agerar olika. (…) Alltså det är… i mångt och mycket kommer det 

ifrån tankar om mänskliga rättigheter och sådant som är vårt sätt att tänka kring ett 

demokratiskt samhälle idag, och att det här alltid inte varit en självklarhet. Och att det 

inte kommer vara en självklarhet någonsin, att varje tid måste vinna det här… 181 

                                                             
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Intervju Per (7 juni 2013). 
180 Filmen handlar om Sophie Scholl som var en av ledarna i den antinazistiska motståndsgruppen ”Vita 

rosen” och hennes sista dagar. 
181 Intervju Per (7 juni 2013). 
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Som konkret exempel framhåller Per att han gärna arbetar med hjältebilder 

och hur man kan höja en hjälte och sänka en skurk via trix och knep i 

framställningen. Han berättar om en uppgift där eleverna får jämföra och 

analysera olika bilder av Hitler som gestaltats i filmer och teater över tid. De 

filmer som används är Chaplins Diktatorn (1939), Undergången- Hitler och 

tredje rikets fall (2004) samt en inspelning av Per Ragnars teatermonolog, 

Hitlers bordssamtal som han turnerade med år 1992 och några år framåt. Då 

de sett filmerna börjar de analysera vad det är för karaktärsdrag som förs fram 

och om personen framstår som fånig, svag eller stark. Alla tre filmerna 

diskuteras och jämförs med varandra. De tittar också närmare på eventuella 

skillnader i olika genrer och om de konstnärliga presentationerna skiljer sig 

från det som framträder i de autentiska dagboksantekningarna. Eleverna och 

Per för under projektets gång samtal i både storklass och i mindre grupper. 

Syftet är här att få eleverna att se och höra att det finns andra perspektiv än 

de egna inom gruppen. Det är också angeläget att få dem att förstå att det inte 

alltid finns några givna svar läraren är ute efter. Slutligen lämnas en skriv-

uppgift in. 

 

Per har märkt att det sällan går att förutse hur filmerna kommer att landa hos 

eleverna. ”(…)ger man människor bilder så kommer det uppfattas olika 

beroende på vad man själv har med sig sedan tidigare.”182 För det mesta har 

uppgiften bidragit till att eleverna blivit inspirerade och fört intressanta 

diskussioner. Per minns också ett speciellt tillfälle då det plötsligt inte landade 

alls som han hade tänkt hos en grupp pojkar för några år sedan. Det visade sig 

i skrivdelen att de mest fastnade i detaljer och hakade upp sig på 

oväsentligheter som att vissa symbolladdade moment var orealistiska i 

exempelvis filmen Diktatorn. De hade inte heller hängt med i diskussionerna 

som fördes i smågrupperna vilket resulterade i att de inte förstod uppgiftens 

syfte. Per minns att det istället blev den generella bilden av Hitler som 

cementerades hos pojkarna och säger att det är viktigt att vara vaksam som 

lärare så uppgifter av detta slag inte genererar motsatt effekt då elever lite 

slentrianmässigt glider med.  

Analys - Pers exempel 

Per har många tankar om filmens potential som historiskt media i undervis-

ningen. Jag tolkar det som att han använder filmen på ett mångfacetterat sätt 

och att mediet genomsyrar mycket av undervisningen. Han framstår som 

medveten om vad han vill ha ut av filmbilderna både i ämnessammanhang och 

pedagogiskt beträffande hur de förväntas landa hos eleverna. Jag tolkar det 

som att dagsaktuella händelser fångas upp och blir till en form av avstamp för 

                                                             
182 Intervju Per (7 juni 2013). 
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upplägget. Enligt utsagan utgår han till stor del från elevernas frågor om 

historien och har en mer löst sammansatt agenda beträffande vart han 

förväntar att diskussionen ska ta sig. Däremot framträder själva ämnesom-

rådet som studeras mer fast. Det framträder som att han inte är rädd för att 

släppa kontrollen och gå ifrån manus, om elevernas intresse leder in 

resonemanget på mer svårbemästrade områden som filosofi, snarare tvärt 

om. Syftet med undervisningen tenderar också att vara att få eleverna till 

insikter om vikten av att vara mediekompetent för att inte duperas. Per 

framhåller också att det är angeläget att visa eleverna olika perspektiv av 

historien. Här framträder det som att förståelsen är viktigare än att se 

historien som sann eller falsk. Det går således att tyda Pers strategi som att 

han vill få eleverna till att själva reflektera och dra slutsatser på ett komplext 

och analytiskt sätt utifrån den bild som presenteras i exempelvis film. Även 

historiebruk av skilda slag hamnar under luppen. Pers eget bruk av historien 

går att se som existentiellt på ett mer filosofiskt plan än det Karlsson menar 

med begreppet i sin typologi. Frågor om hur man ska och bör leva framstår 

som angelägna att diskutera utifrån det som studerats om historien. Normen 

blir dock ett västerländskt synsätt vilket visar spår av ideologiskt bruk liksom 

moraliskt då olika tiders sätt att hantera historien värderas. Pers avstamp i 

olika historiebruk implementeras antingen för att framhålla djupare 

tankegångar i olika tider eller för att få eleverna att se olika värden värda att 

kämpa för i samtiden.  

I undervisningsexemplet blir filmen i sig det som undersöks, och är på så vis 

det historiska källmaterial som bearbetas i metodfrågan. Förutom att arbeta 

med den historiska dimensionen är även ett bakomliggande syfte att få 

eleverna till reflektion kring mediekompetens. Filmens narrativ blir det som 

utnyttjas för att nå målen med undervisningen. Historiebruket i filmens 

narrativ blir således något Per utnyttjar för att sätta in eleverna i det historiska 

sammanhang uppgifterna berör. Filmmediets förmåga till att locka fram 

emotionella reaktioner är något Per får draghjälp av då djupare bottnar ska 

utforskas inom områden som demokratifrågan eller de mänskliga 

rättigheterna, etik, moral eller empati. 

Helmuts exempel  

 

Helmut säger att han använder film väldigt mycket och förtydligar:  

Jo, alltså… med modern datorteknik idag så kan jag illustrera till exempel slaget vid 

Salamis genom datoranimationer, vilket inte var möjligt förr. Och då är det perfekt att 

lägga in en sekvens med datoranimation på till exempel Pergamon eller någon annan 

antik stad där man kan göra en 3D-tur… och det kan man ju även göra med Birka. Så 
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allt finns på nätet. (---) Ja, eller så gör jag en powerpoint med bilder och så integrerar 

jag hyperlänkar och lägger in filmsnuttar.183 

Spelfilm däremot används ytterst sällan och om det sker kan det vara för att 

illustrera något om hur en romersk gladiator var klädd eller visa krigsteknik i 

ett kort klipp på några minuter. Han säger: ”Jag tror inte att spelfilm tillför så 

mycket.”184 Och menar på att det snarare skulle innebära ”(…)att slå ihjäl två 

timmars undervisning om man är dåligt förberedd.”185 Jag frågar om han kan 

se några andra syften med att visa spelfilm och Helmut funderar en stund 

innan han svarar att:  

Nä, inte mer än det estetiska möjligtvis. Men det är främst beträffande kunskapsnivån 

när det gäller spelfilm, speciellt när det är hollywoodproducerat. Snarare dokumentärer 

då, som Discovery. Vanliga spelfilmer… alltså det är så begränsad tid vi har. Skulle du 

lägga in en spelfilm på två timmar på 40 timmars undervisning… det är slöseri med 

tid.186  

Synen på spelfilmsgenren känns som en djupt rotad övertygelse hos Helmut. 

Han säger att det inte passar med underhållningsvåld i skolan och tar upp Mel 

Gibsons film The Passion of the Christ (2004) som avskräckande exempel 

vilken han benämner som en ”orgie av våld”. Snarare menar han att lång 

spelfilm kan vara direkt ”kontraproduktivt” för ämnet.  

 

Han visar aldrig film för själva filmens skull, utan det måste fylla någon form 

av funktion i det han tänker ta upp under lektionen. Syftet med film är då i 

första hand att illustrera något som kan vara svårt att förklara för eleverna:   

En bild säger mer än tusen ord… det du inte kan uttrycka i ord kan du uttrycka med 

film. Om jag ska förklara till exempel belägringsmaskinen som användes, den största 

människobyggda träkonstruktionen, så kan jag hålla på och prata i tre tusen rader om 

detaljer, men en bild eller film säger mer. (---) det är omöjligt att beskriva da Vincis 

Nattvarden med ord, du måste se den. Bilder kompletterar orden. (…)Vissa människor 

tänker i bilder, framförallt kreativa människor. Man måste tänka på att variera, man 

måste använda flera olika informationskällor för att få en komplex bild…187 

Han har också märkt av att vid de tillfällen han visat illustrativa filmsekvenser 

blir elevernas provresultat bättre än då det inte skett. Han säger att det är 

viktigt att behålla deras uppmärksamhet under lektionerna om det ska 

fungera i en lärandesituation. Han är därför noga med att be eleverna fälla 

ihop sina datorer och stänga av dem.  Sedan berättar han vad lektionen 

kommer att handla om och att det är viktigt att hänga med hela tiden på så 
                                                             
183 Intervju Helmut (16 juni 2013). 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 
187 Intervju Helmut (16 juni 2013). 
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sätt går det att behålla ledarskapet och lära eleverna respekt för läraren på 

samma gång:  

Och under den tiden, då är det meningsfullt. Men jag vet att om jag kör igång en 

tvåtimmarsfilm då har jag elever som sitter och surfar och håller på med en massa 

grejer. Här har jag full kontroll – tio minuters filmsekvens, på med lampan, texten. 

Läser tio minuter, på med en kort filmsekvens, det funkar bra.188 

Jag undrar om de diskuterar innehållet någonting men Helmut säger att 

diskussionen mer består i frågor som kan komma efter föreläsningen, det är 

emellertid alltid möjligt för eleverna att avbryta genomgången om de undrar 

över något och säger:  

Svenska elever lever fortfarande under jantelagen, alltså rädsla att misslyckas är större 

än den eventuella möjligheten att få positiv respons. Och det gäller framför allt 

högpresterande elever som är skiträdda för att prata, och elever säger inte ett skit mer 

än vad de behöver göra. Däremot kan de göra en fantastisk prestation genom att bli 

tvingade till det, men den där spontana aktiviteten, den hittar du faktiskt mer bland de 

yrkesförberedande programmen. De skiter i betygen, de tycker bara det är roligt att 

snacka.189 

Han har liksom flera övriga informanter även märkt av att elever har fått allt 

svårare för att själva kunna producera text. Han upplever att eleverna tycker 

film är bra så länge det är meningsfullt men har också märkt att de ofta önskar 

film för att få en lugn stund utan krav på prestation, men framhåller att då 

fyller det inte någon funktion för ämnet: 

 Ja, de är vana från grundskolan att man bara matar dem med filmer hela tiden… jag 

menar som idag, det är inte som när vi gick i skolan. (…) vi var ju skitglada om vi fick 

titta på TV. Jag menar ungarna har ju för fan TV hela tiden i sina datorer och 

smartphones.190 

Helmut tycker dock att eleverna idag är mer medvetna om hur lätt det är att 

manipulera bilder. Han menar att de har sett vilka möjligheter som finns via 

filmer som Sagan om ringen (2001-2003) och är mer misstänksamma än en 

äldre generation var i detta avseende. Helmut säger att han arbetar mycket 

med källkritik och visar eleverna hur man retuscherade bort obekväma 

partipapper under sovjettiden och gjorde fotomontage under första världs-

kriget. 

 

Helmut lägger ner mycket tid på planering och säger att det tar ungefär två till 

tre timmar att planera ett 45-minuters föreläsningspass. Har materialet 

                                                             
188 Ibid. 
189 Intervju Helmut (16 juni 2013). 
190 Ibid. 
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använts tidigare måste alla länkar kollas upp så de fortfarande finns kvar och 

fungerar som det är tänkt under lektionen. Det blir mer textmassa i de 

studieförberedande klasserna och något kortare pass som planeras för 

yrkesprogrammen. Han är noga med att poängtera att det är samma innehåll 

men fler bilder och filmklipp. Han berättar att han ofta pratar med sina 

kollegor om film men söker vanligen fram sina egna filmklipp via 

internetsidor där han kan hitta ämnesrum, lärares och universitetlektorers 

hemsidor och få idéer. Då kan andras strategier inspirera honom till att plocka 

delar för att sedan sätta samman till något eget. Filmhandledningar från 

filminstitutet är inte så lockande eftersom de bygger på något som någon 

annan tänkt ut. Jag frågar om han märker av att eleverna bär med sig 

föreställningar om historien som de fått utanför skolan? Helmut säger att han 

märkt av det och speciellt ju närmare vår egen tid ämnet bearbetar. Ibland kan 

det då vara intressant grepp att vända på historien och låta eleverna intervjua 

sina äldre släktingar. Jag frågar sedan om det påverkar hans lektioner att 

elever konsumerar mycket film utanför skolan. Helmut säger att det gör det 

och berättar att han brukar fråga eleverna inledningsvis om någon sett Troja 

(2004). Ofta är det de lite mer mogna eleverna som sett filmen och om det är 

många så kan han ha den som utgångspunkt för undervisningen. Han tillägger 

att just den filmen i och för sig börjar bli lite i äldsta laget för eleverna som 

kommer nu. De elever som väljer fortsättningskurserna framhålls emellertid 

som mest mottagliga för mer djuplodande frågeställningar. Detta eftersom de 

i regel är intresserade av ämnet och valt till det av fri vilja. På något sätt verkar 

Helmut ha reflekterat över spelfilmens potential under vårt samtal. Jag 

märker det eftersom han med jämna mellanrum för in den i resonemanget på 

olika sätt. Jag får en känsla av att hans tidigare nämnda ståndpunkter handlar 

till stor del om tidsaspekter och att kunna hantera en klassrumssituation så 

han kan vara säker på att få med sig alla eleverna. Mina tankar besannas då 

jag avslutningsvis ber Helmut göra en topp trelista över filmer han gärna vill 

rekommendera andra lärare att arbeta med. Det kan i och för sig handla om 

att han på något sätt missuppfattat frågan men svaret blir plötsligt: 

Jag tycker Heimat (1984) är jävligt bra! Den skildrar ju egentligen tiden från 

mellankrigstiden fram till andra världskrigets utbrott. Det går också en fruktansvärt bra 

tysk serie på TV just nu (Krigets unga hjärtan (2013)), jag har bara sett ett avsnitt, men 

jag är fruktansvärt imponerad av den. Jag skulle nog köra en rysk film från 

revolutionstiden och därefter Blodröd sol (1993) eller någon. Och jag skulle också kunna 

tänka mig någon av Kurosawa-filmerna, De sju samurajerna (1954) eller någonting.191 

Jag frågar hur han vill arbeta med dessa, och han svarar: 

Jamen då hade man diskuterat shoguntiden eller hur Hitler kunde komma till makten 

utifrån down-up-perspektiv där man ser vanliga människor dras in i det här. Och 

                                                             
191 Intervju Helmut (16 juni 2013). 
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helvete vad bra den nya serien (Krigets unga hjärtan) är! Så den kommer jag 

förmodligen kika igenom och antagligen använda någon sekvens av.192 

Jag framhåller att det verkar vara ett nytt grepp att även visa tyskarna som 

offer, vilket Helmut håller med om och likställer processen med det som 

framkommer i Blodröd sol. I filmen blir kärleken mellan en japansk man och 

en amerikansk kvinna i efterkrigstidens Japan katalysator för en kedja av 

händelser. Det visar sig att under ytan fanns det gamla japanska synsättet 

fortfarande kvar trots en massiv amerikaniseringsprocess. Han menar att 

Japan har genomlidit sin katharsis och att Tyskland börjar göra det nu.  

Analys - Helmuts exempel 

 

Helmut säger att han använder mycket film i undervisningen och med film 

menar han i detta avseende främst dokumentära klipp, illustrativa tekniska 

ritningar och autentiska filmbilder från olika politiska händelser. I första hand 

undervisar han via föreläsningar där inflikade bilder och filminslag fyller 

funktionen att förtydliga det ämnesområde som bearbetas för stunden. 

Utsagan ger därför sken av att det främst är katederundervisning som 

dominerar Helmuts undervisning i historieämnet. Strategin tycks i viss 

utsträckning ha utarbetats för att få eleverna fokuserade på ämnet. Jag tolkar 

det så eftersom Helmut vid ett par tillfällen återkommer till att elever har en 

tendens att bli splittrade och gärna fokuserar mer på annat som lockar i deras 

mobiltelefoner eller datorer om de släpps allt för fria under lektionerna. 

Filmklippen som framhålls fogas in i föreläsningarna och fyller där en 

funktion att förtydliga något om historien som läraren vill ha fram. Främst går 

det att se en ansats till genetisk historieförmedling i sättet lektionsplaneringen 

beskrivs. De exempel på upplägg som Helmut framhåller uppehåller sig runt 

historiska perioder där konflikter och krig dominerar bilden och innehållet 

förmedlas då på samma sätt som om det vore ur en bok, det vill säga 

illustrativt om hur något var. Det blir därför möjligt att foga Helmuts egen 

strategi såväl som filmsekvensernas till det Karlsson identifierar som ett 

vetenskapligt historiebruk i de reella exemplen. Det finns vidare ett stänk av 

politisk/pedagogiskt. Moraliskt och ideologiskt bruk av historien i 

filmförslagen eftersom de framhålls som möjliga vägar för att kunna jämföra 

och värdera olika politiska situationer med varandra. 

 

Helmut framhåller att han ofta försöker involvera källkritiska aspekter kring 

det som genomgångarna behandlar. Vanligtvis används då autentiska 

filmklipp som tidsdokument.  Helmut säger att han vid dessa tillfällen 

försöker föra fram exempel av foto- och filmretuschering. Det går att tolka 
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uttalandena som att Helmut på så sätt ibland ser film som en primärkälla men 

huvudsakligen som en sekundärkälla. Som det framträder under samtalet 

pekas källkritiska aspekter då ut och förevisas eleverna illustrativt så de blir 

hjälpta in i en källkritisk förståelse i större utsträckning än att de själva 

granskar källkritiskt via metodfrågor. Utsagan ger en bild av att ämnet riktas 

in på att eleverna ska lära sig vad som hänt i historien utifrån 

historiedisciplinens mer traditionella syn, vilket även filmsekvenserna 

används till att förstärka. Kanske hänger det didaktiska upplägget samman 

med den reflektion Helmut gör vid ett tillfälle under intervjun om att ämnet 

bör läsas på olika sätt i de olika historiekurserna? Han säger att det är först i 

fortsättningskurserna en större ämnesmognad kan anas hos eleverna, liksom 

att de vid denna tid i regel är mer seriöst intresserade av ämnet vilket visar sig 

i att de valt till kursen. Jag tolkar det som att Helmut då menar att gedigna 

faktakunskaper är en förutsättning för att kunna gräva djupare i 

historieämnet. Det behöver således inte betyda att Helmut enbart bedriver sin 

undervisning på det sätt som framträder under intervjun utan att upplägget 

snarare styrs av var han upplever att eleverna befinner sig kunskapsmässigt.  

 

I intervjuns inledningsstadium framstår spelfilmer som mindre intressanta 

att arbeta med för Helmut. Efterhand som vårt samtal framskrider tenderar 

han emellertid ändra attityd då han reflekterar och funderar utifrån de frågor 

som ställs. Då Helmut under senare delen av intervjun funderar kring vad 

spelfilm skulle kunna fylla för funktion i en undervisningssituation ser han 

plötsligt nya undervisningsmöjligheter med fiktivt präglade berättelser om 

historien. Helmut blev själv blev berörd av TV-serierna Heimat och Krigets 

unga hjärtan då de visades på TV. Han menar att de visar fram en annan sida 

av historien som skulle tillföra ämnet fler dimensioner eftersom de framhåller 

mer konkret vad historiska händelser kan få för konsekvenser för vanliga 

människor som dras in i konfliksituationer.  På så vis går det att tolka Helmuts 

utsaga som att även genealogiska perspektiv av historien ses som lockande att 

arbeta med i ämnet eftersom frågor av idag då kan appliceras fenomenet. Jag 

tolkar det som att empatiska och moraliska dimensioner då skulle vara mest 

angelägna att arbeta med för Helmut i detta avseende. Det hela motsäger det 

första mer kategoriska uttalandet om spelfilm då Helmut uttrycker att han 

mest ser det som slöseri med dyrbar lektionstid. Måhända kan denna syn på 

spelfilm ha sitt rotsystem i ett äldre förhållningssätt där populärkultur inte 

riktigt platsade i skolan eller på biblioteken? Då det sedan blir dags att 

rekommendera angelägna filmer att använda i historieundervisningen är det 

enbart spelfilmer och fiktiva TV-serier som framhålls av Helmut. Sannolikt 

kan Helmuts förändrade attityd grunda sig i att tid sällan finns för 

pedagogiska reflektioner i skolans värld vilket nu skett i och med intervjun. 

Möjligen kan en äldre normativ syn på film och populärkultur ha färgat 

synsättet? Det kan också handla om att de slimmade tidsramarna för ämnet - 
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som för övrigt alla informanter nämner – är en bidragande orsak till att 

Helmut inte funderat över genren som pedagogiskt hjälpmedel. Som det är nu 

visas spelfilm ibland då kursen är färdig och tiden som återstår ska fyllas på 

något sätt. 

Filmer informanterna rekommenderar andra lärare 

 

Nedan presenteras en lista över de filmtitlar informanterna rekommenderar 

andra lärare att använda i historieundervisningen. En mer utförlig 

redogörelse med uppgifter om filmens längd, regissör och produktionsland 

samt ett innehållsreferat citerat från filmsidan imbd.com presenteras i bilaga 

3.  

 

Doris val: Land and Freedom (1995)  

Thirteen days (2000)  

Charlie Wilson’s War (2007) 

Wag the Dog (1997)  

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 

Annelies val: The Pianist (2002) 

  The Boy in the Striped Pyjamas (2008)  

  Hotel Rwanda (2004)  

Marias val: Robin Hood (2010) 

  Pearl Harbor (2001)  

  Emil I Lönneberga (1971) 

Helenas val: O Brother, Where Art Thou? (2000) 

  Livet är underbart (1997)  

  Elizabeth (1998)  

Johans val: Blackadder: Goodbyeee (1989) 

  De andras liv (2006)  

  Letters from Iwo Jima (2006) 

Hans val: Taxi till den mörka sidan (2007)  

  War Made Easy: How Presidents & Pundits Keep Spinning Us to Death (2007) 

  Svenska händelser (2012) TV-serie   

Pers val:  Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 

  Maria Larssons eviga ögonblick (2008) 

  Hair (1979) 

  Schindler’s List (1993) 

Helmuts val: Heimat (1984) TV-serie   

  Krigets unga hjärtan (2013) TV-serie 

  Rising Sun (1993)  

  De sju samurajerna (1954) 
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Kommentar 

 

Vad som framträder generellt då listan sammanställs är att det i första hand 

är spelfilm som rekommenderas. De dokumentärfilmer som valdes ut kom 

från samma informant. Flest filmer är producerade i USA men europeisk film 

ligger inte långt efter. Det är emellertid enbart en övrig utomeuropeisk film 

med i urvalet, vilken representeras av Kurosawas film De sju samurajerna. Då 

filmerna studeras tillsammans blir det tydligt att utbudet främst representeras 

av ett traditionellt, västerländskt filmmaterial.  

 

Flest filmer är gjorda under 2000-talet och därefter kommer produktioner 

från 1990-talet. Det finns dessutom ett par filmer av äldre datum där ovan 

nämnda film av Kurosawa från 1954 är äldst, därefter kommer Peter Sellers 

film från 1964 och Hair från 1979. I princip samtliga filmer innehåller någon 

form av politik, krig och konflikter. Sett ur ett genusperspektiv tenderar det 

vara övervikt för mäns förehavanden i innehållet även om det finns två filmer 

som redan i titeln talar om att det kommer att handla om kvinnor, Elizabeth 

och Maria Larssons eviga ögonblick. Hälften av de presenterade filmerna 

handlar om tiden runt andra världskriget. Andra konflikter som handlingen 

utspelar sig i är spanska inbördeskriget, kallakriget och USA:s invasion i 

Afghanistan. Fem av filmerna handlar om Förintelsen och en om folkmordet 

i Rwanda. Därutöver finns det flera filmer som handlar om politiska intrigspel 

av olika slag. 

Sammanfattning 

Lärarnas berättelser visar att film kan fylla fem olika syften. Det framträder 

att film kan användas som medel för: ren faktaförmedling, att visa flera 

perspektiv av historien, diskussioner om empati och moral, att arbeta med 

källkritik eller som en form av intresseväckare.  

Då film används som faktaförmedling visas främst dokumentärfilmer, 

journalfilmer eller datoranimeringar. Dessa genrers trovärdighet diskuteras 

inte nämnvärt av lärarna, vilket kan tyda på att dokumentärgenren förutsätts 

presentera en relativt sann bild. Några av informanterna kommer under våra 

samtal dock in på att allt material som används i skolan måste värderas, vilket 

då även omfattar dokumentärfilm. Värdering och urval sker emellertid främst 

av lärarna i planeringsstadiet. Funderingar om sanningshalt och annan 

problematik i dokumentärgenren kommer på så vis sällan eleverna till del. 

Möjligen kan tillvägagångssättet bidra till att eleverna skolas in i en syn på 

dokumentärgenren som oproblematisk och i regel trovärdig beträffande fakta.  
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Spelfilmers trovärdighet diskuteras däremot frekvent av informanterna. 

Lärarna uttrycker att de ibland låter eleverna bearbeta spelfilmer i olika 

metoduppgifter. Det framgår att spelfilmerna i första hand värderas via 

traditionell källkritik vid dessa tillfällen. Vid andra tillfällen kan olika filmers 

genealogiska perspektiv jämföras i uppgifterna, vilket kan kopplas till att olika 

former av historiebruk studeras. Lärarna förmedlar dock en osäkerhet 

beträffande begreppet historiebruk och dess betydelse. Sannolikt beror det på 

att historiebruk är ett nytt inslag för lärarna att arbeta med i historiekurserna. 

Några av lärarna använder spelfilm då Förintelsen eller andra folkmord 

studeras för att visa fram hur en historisk händelse kan ha upplevts av 

människorna som var där. Filmen används vid dessa tillfällen även som en 

form av faktaförmedling. Det bakomliggande syftet för läraren är här att 

utveckla elevernas empati. Vanligtvis utmynnar resonemanget i områden som 

berör de mänskliga rättigheterna och demokratifrågan.  I denna kategori 

framträder två former av moraliska historiebruk, dels via filmens 

genealogiska perspektiv men också genom lärarens undervisningsstrategi.  

Informanterna ser således olika möjligheter med filmernas innehåll. Sättet 

filmerna används visar på bakomliggande drivkrafter som går att koppla till 

olika former av historiebruk. Två sådana exempel ges av Hans och Helmut. 

Hans strategi med dokumentärfilmen Taxi till den mörka sidan kan 

exempelvis ses som en blandning mellan moraliskt, politisk/pedagogiskt och 

ideologiskt historiebruk ur ett genealogiskt perspektiv. I detta avseende blir 

filminslagets innehåll ett genealogiskt och illustrativt exempel. Det visade blir 

sedan ett medel för kritisk granskning och politisk värdering. Film tenderar 

på så vis bidra till att genealogiska infallsvinklar kan exponeras och bli 

underlag för diskussioner om kontroversiella frågor. På så vis kan film 

stimulera andra typer av historiska frågor än rent faktamässiga. I Helmuts 

utsaga framträder det däremot att filminslagen visas under föreläsningar för 

att förmedla illustrationer eller fakta om svunna tider. På så vis kan det tolkas 

som att Helmut föredrar en genetisk historiehorisont och ett vetenskapligt 

historiebruk. Synen på film som historiograf (sekundärkälla) dominerar 

genomgående även om ett fåtal av lärarna förespråkar arbetsmetoder där film 

ses som ett historiskt dokument (primärkälla). 

I listan över rekommenderade filmer framgår det att innehållet vanligtvis 

berör någon form av konflikt. En ansenlig mängd av filmerna utspelar sig i 

skuggan av världskrigen eller kallakriget. Det framstår som att det främst är 

en manlig värld som dominerar innehållet även om undantag med kvinnliga 

huvudrollsinnehavare finns. Det kan därför tolkas som att genusperspektivet 

möjligen kan bli snedfördelat då film används. 
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4. Informanternas reflektioner om 
historia och film 
 
I denna del presenteras informanternas övergripande resonemang och synsätt 

runt historia och film. Svaren har sammanställts då de är lika och presenteras 

i kontrast mot varandra då de är olika.  

I vilken omfattning används film av lärarna?  

 

Svaren på denna intervjufråga blir lite olika. Per svarar ”Till 

bristningsgränsen!”193 medan andra är mer försiktiga i sina uttalanden. Doris 

säger att det är svårt att säga exakt hur pass mycket, eftersom det finns ett så 

varierat utbud av rörliga bilder som kan tas in i undervisningen idag, och 

fortsätter: 

Jag kan inte säga hur stor procent, men om det finns någonting som jag tycker sägs 

bättre genom ett filmavsnitt eller i en bit av en dokumentär (…) då använder jag det 

gärna.194  

Även Hans, Per och Johan formulerar sig på liknande sätt. Helmut säger att 

”med den moderna datortekniken idag så kan jag illustrera till exempel slaget 

vid Salamis genom datoranimationer, vilket inte var möjligt förr”195 och 

framhåller hur nya möjligheter också börjat tänja på gränserna för vad som 

tidigare ansågs vara film i traditionell mening.  

 

Alla uppger att de använder film i olika grad och på olika sätt i sin 

historieundervisning. Doris, Maria, Helena och Annelie säger att de inte 

använder filmmediet speciellt mycket, medan Hans, Per, Johan och Helmut 

tycker att de gör det ofta. Under intervjuernas gång blir det emellertid klart 

att omfånget tenderar vara ungefär detsamma i praktiken för dem alla men att 

de individuellt ser det på olika sätt om detta ska beskrivas som mycket eller 

lite. Främst använder man strömmande media från AV-centralen och 

filmklipp från Youtube. Vanligt är också att använda köpfilmer i 

undervisningen. Mest frekvent används dokumentärfilm och TV-program 

som behandlar historieämnet. Anledningen till detta sägs vara att 

historieämnet i regel tas upp från den vinkel läraren själv tänkt med 

undervisningen samtidigt som olika förhållanden förklaras. Kanske kan man 

också ana en generell syn på dokumentärgenren som mer seriös i uttalandena. 

Svaren kan också uppfattas som att lärarna är ute efter en förmedlingsstrategi 

                                                             
193 Intervju Per (7 juni 2013). 
194 Intervju Doris (22 oktober 2012). 
195 Intervju Helmut (16 juni 2013). 
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då dokumentärfilm används. Spelfilm omnämns av flera med större 

försiktighet vilket kan peka på en underliggande känsla av att det inte är lika 

acceptabelt som läromedel. Detta kan i sin tur hänga samman med att just 

spelfilmer är en relativt ny företeelse i skolans historieundervisning.196 Martin 

Karlsson skriver i sin avhandling om AV-centralens utbud att spelfilmer 

”(…)betraktades i den pedagogiska debatten fram till 1960-talet oftast som 

potentiellt skadliga eller rentav direkt destruktiva.”197 Även om det från 1960-

talet kan märkas av röster i debatten som förespråkade det positiva med att 

använda spelfilm i undervisning, så skulle det dröja fram till 1990-talets mitt 

innan dessa togs in i utbudet på allvar.198 De som verkat länge inom yrket har 

förmodligen varit med om att populärkulturens legitimitet i undervisnings-

sammanhang diskuterats och att en äldre lärarkår vanligen var emot att ta in 

populär masskultur i klassrumssammanhang då den länge ansågs tillhöra 

världen utanför skolan.199 Bland informanterna är det bara Helmut som är 

direkt negativ till spelfilm, vilket han förklarar med att han inte tycker att det 

ger så mycket samtidigt som det tar tid att visa. Under intervjuns gång 

reflekterar han över frågan och tycker att det trots allt finns vissa kategorier 

spelfilmer och TV-serier som skulle kunna vara intressanta att diskutera i ett 

undervisningssammanhang även om det inte är något han gör nu. Flera av de 

övriga informanterna framhåller tvärtom spelfilmer som specifikt intressanta 

men gör det med en antydan till försvar som om deras inställning på något 

sätt bryter mot en osynlig norm. Jag får en bestämd känsla av att dessa lärare 

också tycker att de går sin egen väg i undervisningen.  

 

Informanterna framhåller att de använder sig av kortare utvalda filmklipp i 

högre grad än längre filmer. Hela spelfilmer visas ungefär vid ett tillfälle per 

termin. Även Helmut medger att han ibland låter eleverna se en hel spelfilm 

med belöning som syfte eller för att fylla tiden då kursen nästan är slut. 

Tidsaspekten är något alla tar upp i flera sammanhang under intervjuerna. 

Det är ont om tid till förberedelser likväl som få timmar i kurserna och filmer, 

särskilt spelfilmer tar stort utrymme av ämnets få timmar. Maria till exempel 

anser att film är givande för historieämnet eftersom det ger annan effekt än 

faktatexter och framhåller att hon gärna hade använt det mer men upplever 

det som svårt att hitta bra alternativ då tiden inte finns.200  

 

                                                             
196 Martin Karlsson (2011), 287f och 306 m.fl.Se även Alan S Marcus & Jeremy D Stoddart, ”Tinsel Town as 

teacher: Hollywood Film in the High School Classroom” (2007), 303ff. 
197 Martin Karlsson (2011), 287. 
198 Ibid. 
199 Magnus Persson (2000), 16 m.fl. 
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Vad är själva syftet med film i undervisningen? 

 

Alla tillfrågade uppger att de tycker att film bidrar till variation i 

undervisningen på ett positivt sätt. Syftet med att använda film skiftar mellan 

de intervjuade. Det är främst i förhållningssättet till mediet som det skiljer sig 

åt dem emellan. Maria funderar en stund då hon får frågan men säger sedan 

att syftet är att skapa identifikation och att ge en helhetsbild så eleverna kan 

få se hur människor levde och såg ut i andra tider. Hon har mest använt sig av 

kollegornas tips på hur man kan göra och har inte hunnit arbeta fram något 

eget material innehållande film än.  

 

I första hand används filmmediet som en annorlunda men mer lättsam form 

av lärobok och som förmedlare av historia. Film används också för att eleverna 

ska granska vad som är rätt eller fel i de historiska miljöerna som presenteras, 

vilket innebär en källkritisk aspekt. Maria säger: ”Jag tror att eleverna 

uppskattar det sättet att lära sig på. Men det finns ju så mycket filmer som inte 

är riktigt trovärdiga och då blir det fel”201 Helmut berättar att han gärna vill 

visa hur något varit eller sett ut i realiteten och uttalar en förkärlek för 

datoranimationer som kan ge eleverna en guidad tur genom exempelvis olika 

antika städer eller militära slag. Han är själv intresserad av IT vilket gjort att 

han kan orientera sig genom tekniken utan besvär. Därför kan han också styra 

mer exakt över vad han vill visa genom att foga samman småklipp av 

varierande art och presentera dem som inslag i undervisningen. Hans är också 

inne på samma spår och säger:  

Jag försöker nog i huvudsak använda mig av film som återger en så korrekt bild av ett 

skeende som möjligt, sedan om det är drama eller action, det spelar inte jättestor 

roll.202  

I Hans utsaga framhålls i princip enbart en spelfilm som användbar, War 

Made Easy: How Presidents & Pundits Keep Spinning Us to Death (2007). 

Den är emellertid inte konstruerad som en ordinär spelfilm, snarare som en 

regimkritisk dokumentärfilm. Det går därför att tolka Hans uttalande som att 

han ser fiktiv spelfilm med viss skepsis men att olika perspektiv av människors 

uppfattningar om historien är intressanta och ses som en form av autentiskt 

innehåll. 

 

Även Maria, Helmut och Hans beskriver att de använder film och rörliga 

bilder som ett medel för att illustrera historia och film används då som 

förmedlare av historien på samma sätt som en faktabok kan göra men med 

den skillnaden att det blir mer levande. Det blir till en pedagogisk hjälp där 

                                                             
201 Intervju Maria (18 juni 2013). 
202 Intervju Hans (14 maj 2013). 
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läraren ibland styr undan filmmakarens helhetsintention till förmån för det 

tänkta i den egna undervisningen och ibland tar hjälp av hela konceptet som 

förmedlas. Den historieförståelse som kan skönjas i dessa förfaringssätt 

passar för Helmuts del in i vad som kan kallas en genetisk syn på historien där 

siktet är inställt på en kronologi av det som varit i första hand. Det kan också 

ses hos Hans att genealogiska perspektiv förs fram via film för att få svar på 

kritiska frågeställningar av idag. Då jag frågar Hans om han anser några 

speciella begrepp, perioder eller kriterier vara mer relevanta att ta upp via 

film, blir svaret att han börjat fundera på att kommande läsår prova ett nytt 

upplägg med film kring det i kursplanen nyligen tillagda begreppet 

historiebruk. Under året som gått har han arbetat med olika texter i detta syfte 

men tror att film skulle lämpa sig väl i detta sammanhang. 

 

Både Per och Johan har redan slagit in på denna bana och uppger att ett syfte 

med film i undervisningen för dem handlar om att granska hur olika tiders 

filmmakare kan gestalta samma historiska händelse på olika sätt. Johan säger 

att han nu kommer att gå ifrån hela spelfilmer för att i större omfattning 

koncentrera undervisningen till filmklipp. Då jag frågar om det handlar om 

tid, säger han att det dels beror på det och fortsätter ”vi har haft det lite som 

så att man visat filmen Gladiator (2000) när man pratar om romarriket av 

slentrian.”203  Istället vill Johan visa snuttar av flera olika filmer för att 

framhålla hur samma historiska händelse kan skildras på varierande sätt i 

olika tider eller genrer. Detta innebär att den historieperiod som filmen är 

skapad i studeras lika mycket som perioden den vill skildra då olika 

tidsbundna normer och synsätt avslöjas i hur man presenterar historien. Per 

framhåller likartade infallsvinklar som angelägna att arbeta med och säger att 

han vill att eleverna ska lära sig att reflektera över varför bilderna av historien 

ser olika ut i olika tider. Detta kan tolkas som ett medvetet sätt att arbeta med 

historiebruk då det åskådliggör vad människor i olika tider valt av historien 

för att hitta sin identitet. Det framhåller också att förklaringar till tidigare 

generationers ageranden inför framtiden bearbetas. Det kan på så sätt ge 

eleverna insikter och förståelse om varför vissa skeenden tagit sig olika 

utvecklingsvägar och varför vi ser på olika händelser som vi gör idag. På så 

sätt verkar syftet vara att främja en genealogisk historieförståelse hos 

eleverna, det vill säga att låta dem förstå hur människor valt att förstora vissa 

delar av historien för att motivera sina ageranden eller för att ha som 

bakgrund till sina vägval inför framtiden. Ett annat viktigt pedagogiskt syfte 

med filmanvändningen som kan ses är ambitionen att ge eleverna en 

mediekompetens. 

 

                                                             
203 Intervju Johan (24 oktober 2012). 



 

78 

Även Johan och Per tar in utvalda delar av filminnehåll i sin undervisning och 

är de styrande aktörerna då de använder filmmediet, men på ett annat sätt än 

Helmut, Maria och Helena. Hos Per och Johan blir filmproducenternas 

planerade andemening studerad men underordnad deras egen intention 

eftersom de använder filmklippen både som tidsdokument och källmaterial.  

Även Helena säger att detta är ett av syftena och framhåller att vår tid kräver 

mer av filmkonsumenterna. Hon tycker att skolan har ett stort ansvar i att lära 

eleverna att se igenom påverkningsfaktorer av olika slag. Här handlar det dock 

mer om att filmen blir ett medel för att lära eleverna en källkritisk hållning 

rent generellt, vilket framträder som ett bakomliggande syfte även för Per och 

Johan. De är därmed inne på samma spår som många filmforskare och på 

senare tid även historiker uppmärksammat. Filmen ges då ett värde som 

historiskt fenomen eller dokument att studera i sig och ses därmed inte enbart 

som illustrativ historieförmedling.204  Här kan dock nämnas att det finns 

historiker som är skeptiska till huruvida spelfilmen kan anses trovärdig eller 

ej i och med att den alltid innehåller moment av fiktion, vilket blir en annan 

diskussion än om hur den kan användas pedagogiskt. Johan berättar att han 

ibland använder denna form av filmgranskande litteratur vid de tillfällen då 

syftet med arbetsuppgiften är att eleverna ska arbeta källkritiskt kring tiden 

filmen behandlar.205 På så sätt blir det en dubbelverkan beträffande 

källkritiska aspekter, vilket ger möjlighet att läsa filmen på flera plan. Både 

Per och Johan framhåller de efterföljande diskussionerna och samtalen som 

viktiga, där elevernas bilder och upplevelser av det de sett i filmerna 

bearbetas.  Perspektivet i deras undervisning blir således ett fokuserande på 

då, nu och sedan och kan relateras till historiebruk såväl i forna tider som i 

elevernas dagsaktuella verklighet. Detta är också sammankopplat med 

ambitioner att stimulera en utveckling av historiemedvetandet hos eleverna. 

 

Annelie och Doris framhåller att ett syfte är att visa olika perspektiv på 

historien.  Precis som flera andra informanter, använder Doris småklipp i stor 

omfattning. Ibland är syftet främst illustrativt via till exempel autentiska 

journalfilmer där eleverna ska få se hur det hela såg ut på riktigt vid tiden. 

Ibland vill Doris sätta igång en diskussion eller introducera en ny uppgift, 

syftet kan då vara att skapa reflektion utifrån olika filmillustrationer av 

samma tid. Andra gånger kan syftet vara att illustrera en känsla för hur något 

upplevdes och dryftades av samtidens filmmakare då en speciell händelse var 

aktuell. Doris som själv minns de politiska konflikterna under efterkrigstiden 

på 1960-talet tycker att spelfilmen Dr Strangelove (1964) är ett bra exempel 

över hur tidsandan var under kallakrigets dagar. Även Per framhåller samma 

                                                             
204 Se Mats Jönsson Film och historia (2004), 213; Pelle Snickars & Cecilia Trenter (2004), 17f.; Ulf Zander 

(2006), 7 och Ulf Zander (2009), 125-144. 
205 Som exempel framhålls Martin M Winklers ’Gladiator’: Film and History (Oxford: Blackwell publishing 

Ltd, 2004). 
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film av liknande skäl. Här blir istället producenten och den konstnärliga 

ambitionen särskilt tongivande i undervisningen i och med att lärarnas egna 

erfarenheter om hur en historisk period upplevdes passar ihop med 

filmmakarens bruk av historien. På så sätt blir historiebruket  som förmedlas 

i filmen även lärarnas förmedlade bruk av historien. 

 

Annelie säger att hennes syften vanligen cirkulerar runt empatiska och 

moraliska dimensioner då hon visar hela spelfilmer. Främst är det Förintelsen 

och andra folkmord hon vill få eleverna att reflektera runt. Filmer som 

exempelvis Pojken med den randiga pyjamasen (2008) eller Schindlers’ List 

(1993) kan då ge en förståelse för tidsandan som alternativ till den svart-vita 

skuldbild som hon framhåller att elever ibland har. Annelis moraliska 

dimension i den pedagogiska filmanvändningen är inte unik. Idag är denna 

form av undervisning vanligt förekommande inte minst sedan Forum för 

levande historia instiftades.206 Filmvetaren Erik Hedling framhåller att just 

filmmediet bidrog till att Förintelsen började diskuteras öppet. Det ansågs 

länge som makabert att göra ”underhållningsfilm” om nazisternas 

utrotningsläger. Samtidigt var det via filmen som företeelsen kom att 

omnämnas som just Förintelsen, efter att en TV-serie med samma namn 

visades under slutet av 1970-talet och banade väg för en stor samhällsdebatt. 

På ett liknande sätt bidrog Alex Haleys TV-serie, Rötter (1977) till en 

diskussion beträffande slaveriet i USA.207 

 

Efter 197o-talet har det gjorts flera hundra filmer och dokumentärer om 

folkmord, då man insett potentialen. Filmen Hotell Rwanda (2004) skapades 

exempelvis för att nå ut till en stor publik. Den lockade också till sig långt fler 

                                                             
206 Mikael Tossavainen har anlyserat Förintelsen i det israeliska historiemedvetandet genom att studera hur 

det framträder i Jerusalem Post - en arena för samhällsdiskussion om Israels identitet- under åren från 1948 

och framåt. Han konstaterar att ”Förintelsens betydelse för historiekulturen i Israel har växt med tiden, från 

att knappt ha uppmärksammats alls under statens första år till att ha blivit en av de centrala händelserna i 

dagens israeliska historiekultur. Samtidigt som dess betydelse ökat, har bilden av Förintelsen genomgått stora 

förändringar” Från början hade man svårt för att förhålla sig till folkmordet i Israel. Först uppmärksammades 

händelsen mer familjenära och i religiösa sammanhang, för att sedan leta sig andra vägar då staten instiftade 

en minnesdag över det som skett. Datumet som valdes syftade till upproret i Warszawa-gettot 1943 och 

upprorsmännens hjälteinsats.  I sammanfattningen skriver Tossavainen ”Den sionistiska världsbilden har 

haft stort inflytande över utvecklandet av israelisk historiekultur, även i förhållande till Förintelsen. Detta 

märks inte minst på att hjältemodet fick en sådan framträdande position vid institutionaliseringen av 

åminnelsen av nazisternas mord på Europas judar på Förintelseminnesdagen. Med tiden, inte minst efter 

Eichmannrättegången 1961 och krigen 1967 och 1973, kom dock tyngdpunkten i det israeliska 

Förintelseminnet alltmer att förskjutas bort från hjälten till förmån för offret.”  I samband med att 

folkmordets offer kom mer i fokus introducerades kvinnor och barn i berättelserna istället för den manliga 

hjälten som gjorde motstånd. Se Mikael Tossavainen ”Hjältar, offer och lärdomar. Förintelsen i det israeliska 

historiemedvetandet”, Historieforskning på nya vägar, red Klas-Göran Karlsson, Eva Helen Ulvros & Ulf 

Zander (2006), s. 153 m.fl. 
207 Erik Hedling, ”Förintelsen och filmhistorien”, i Bilden av förintelse: Handledning för att se, analysera 

och diskutera filmer om nazism och motståndskamp red. Klas Viklund (Falun: Tryck AIT Falun AB, 1998), 34 

m.fl. 
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tittare än en rad faktadokumentärer hade lyckats med.208 Annelis sätt att 

behandla Förintelsen eller folkmordet i Rwanda i undervisningen har inte till 

syfte att fördöma utan att främja elevernas empati och förståelse för hur 

folkmord kan upplevas av såväl förövare som offer och vilka konsekvenser 

förtryck kan få. Annelie trycker på hur liten människan är i förhållande till det 

som sker i historien. Hon säger att hon inte tycker vi människor verkar lära 

oss så mycket av historien som vi borde. Hon vill via folkmordsprojekten ge 

eleverna en beredskap inför framtiden och en större förståelse för varför 

folkmord kan ske i till synes civiliserade samhällen. Även Annelie strävar på 

så sätt mot att hantera såväl då och nu som framtid i sin undervisning och 

illustrerar därmed den genealogiska möjligheten som film i undervisningen 

erbjuder. Filmbilden av historien visas som avskräckande exempel att studera 

och lära av inför framtiden, vilket tangerar ett berättande Rüsen omnämner 

som kritiskt narrativ triggat av en omvälvande händelse så kallat borderline 

events.209  Peter Aronsson påpekar att filmer som Schindlers´List blir något 

att samlas runt för att diskutera Förintelsen i samhällsdebatten, vilket kan 

innebära att filmbilden sedan blir den referensram människor har av 

händelsen. Vilhelm Mobergs utvandrarepos är ett liknande exempel då det för 

många människor har format synen på den svenska amerikaemigrationen.210 

Sannolikt kan det få samma effekt då filmer om folkmord diskuteras i skolan. 

Zander framhåller att det i och med Förintelsen länge var svårt att närma sig 

någon form av förståelse för tyskarna. Han hänvisar till Claus Bryld som 

menar att det sedan 1990-talet kan märkas av en form av terapeutisk 

försoning då Förintelsen och tyskarnas skuldbörda bearbetas offentligt. 

Insikter som Annelie och Per för fram om att det finns individer med olika 

åsikter oavsett rådande regims prioriteringar hjälper enligt Zander till att 

nyansera bilden:  

Den uttalat nationalistiska historieskrivning som tidigare hade en centra roll i såväl 

utbildningssystem som samhällsbygge, var inriktad på att motivera medborgarna, vilket 

sedde genom att betona skillnaden mellan ”vi” och ”dem”. Denna typ av 

historieförmedling och (sic!) har i ökad utsträckning ersatts av legitimering, ett 

efterrationaliserande historiebruk: ”Hvor der tidigere var tale om folkelig mobilisering, 

er der nu snarare tale om folkelig efterbildning.  Historien bruges som det, der i gamle 

dage hed et palliativ-middel, altså et lindende middel til at lukke gamle sår, der er ellers 

kunne gå betoendelse i til skade for hele (samfunds) legement”211 

 
                                                             
208 Tommy Gustafsson ”The Last Dog in Rwanda: Swedish Educational Films and Film Teaching Guides on 

the History of Genocide”, i Regional Aesthetics: Locating Swedish Media, red. Erik Hedling, Olof Hedling & 

Mats Jönsson (Stockholm, 2010), 48; Steven Dahl (2013), 99. 
209 Jörn Rüsen, Berättande och förnuft: Historieteoretiska texter, red. Joachim Retzlaff (Göteborg: 
Bokförlaget Daidalos AB, 2004). 
210 Peter Aronsson (2004), 7 och 51. 
211 Ulf Zander, ”Katastrofernas historiekultur: Representationerna av RMS Titanics undergång och 
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Då jag frågar om det finns några historiska begrepp, perioder eller kriterier 

som lärarna särskilt gärna arbetar med i samband med film i 

undervisningssituationer, blir svaren lite tvekande. De flesta funderar en 

stund innan de väljer att berätta om historiska perioder i första hand. Det kan 

naturligtvis bero på att frågan upplevdes som diffus men det kan också betyda 

att det främst är historiens innehåll som står i fokus i undervisningen hos 

informanterna. Metodfrågor kanske ligger mer i bakgrunden. Det är 

intressant att jämföra med andra resultat grundade på lärarintervjuer. 

Exempelvis har David Rosenlund funnit att hans intervjuade lärare mest 

tenderade se historia A som en orienteringskurs och att det därför i 

undervisningen ofta saknades historisk metod.212 Ylva Wibaeus redovisar 

liknande iakttagelser från sin studie om hur lärare undervisar om Förintelsen, 

där enbart ett fåtal av informanterna angav att de lät eleverna arbeta med 

metodfrågor.213  

 

Under samtalen i föreliggande undersökning kan det dock anas att flera av 

lärarna visserligen arbetar med begrepp och metod men att de inte 

sammankopplar det med min frågeställning. Exempelvis framträder ett 

intresse för hur historia brukas liksom källkritiska ambitioner. Måhända kan 

det hänga samman med införandet av nya ämnesplaner i och med Gy11 vilket 

kan tänkas främja en förnyad syn på användningen av spelfilm i 

undervisningen. Det verkar spira en anda av nyfikenhet hos dem jag intervjuar 

beträffande möjligheterna med spelfilm, där kravet på att arbeta med 

begreppet historiebruk kan ha öppnat upp för filmmediet på ett nytt sätt. Det 

kan också ha bidragit till att lärarna börjat se på ämnets nyttoaspekt med ny 

blick. Under intervjuerna verkar flertalet reflektera och omvärdera vissa 

ståndpunkter beträffande filmens roll i undervisningen. Flera av dem kommer 

på nya användningsområden under intervjuerna. Genomgående uttalar 

informanterna att de upplevde intervjuerna som givande och att det var länge 

sedan de hade tillfälle att diskutera pedagogik och didaktik djupare. Kanske 

blev intervjuerna en katalysator för reflektion och nya insikter? 
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Fungerar vilken film som helst i undervisningen? 

 

Majoriteten av de tillfrågade framhåller att med rätt förberedelser och om det 

fyller en speciell funktion så kan man visa det mesta. Min tolkning av deras 

svar är dock att de tänker bort en del extrema innehåll när de gör dessa 

uttalanden. Hans säger att han direkt undviker starka våldsinslag samt 

sexscener och om det trots allt finns med spår av sådant i det han visar så är 

han noga med att informera eleverna om det i förväg. Han undviker också att 

använda film som skämtar allt för mycket med tragiska händelser. Han 

upplever sig mer känslig för dessa innehåll i en skolsituation än hemma 

eftersom det också förmedlar till eleverna att läraren värderar filmen som 

angeläget undervisningsmaterial. Alan S Marcus och Jeremy D Stoddard 

skriver om liknande iakttagelser i en artikel där de påtalar att elever tenderar 

att ställa om blicken och slutar vara kritiska då de ser filmer i skolsamman-

hang.  Samma film skulle på så sätt bli mer kritiskt granskad om de såg den 

utanför skolan.214 Hans menar snarare tvärt om och hävdar att det är i skolan 

som fjällen faller från elevernas ögon om de får lära sig ett mer kritiskt 

förhållningssätt. Möjligen baseras de motstridiga uttalandena på olika sätt att 

se på film beroende av hur det bearbetas i skoluppgifterna. Hans använder 

helst dokumentärer som innehåller fakta medan Marcus och Stoddard 

undersöker spelfilm i undervisningen vilket torde innebära olika infallsvinklar 

på mediet såväl för lärare och forskare som för elever. Uttalandena handlar på 

sätt och vis om samma sak, nämligen att elever ser filmen som visas som mer 

legitim och pålitlig om den presenteras i en skolmiljö. Helmut framhåller 

emellertid det motsatta och menar att han märker att elever är mer källkritiskt 

medvetna idag än tidigare. 

 

Johan säger som kontrast till Hans, att han föredrar komedigenren. 

Exempelvis använder han ibland sketcher från programserien Black Adder. 

Fördelen är att dessa klipp på ett enkelt och intresseväckande sätt och med 

skärpa kan illustrera olika synsätt vilket gör att de blir tydliga för eleverna. 

Men sådana klipp fungerar bättre i vissa klasser än andra. I utpräglade 

pojkklasser fungerar dessa genreformer särdeles bra och kan då vara ett 

effektivt sätt att få med sig adepterna.  Johan säger: ”För att kunna skämta om 

något krävs det också väldigt stora kunskaper!”215 och drar parallellen med 

den tyngd The Daily show fått i det amerikanska samhället för att ”sätta 

problem under debatt”.  Han framhåller dock att vissa händelser i historien 

inte är förenliga med humoristiska presentationer och tar Förintelsen som 

exempel. Detta är emellertid något han tycker är intressant att diskutera med 
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eleverna och har bland annat tagit upp ett avsnitt från dokusåpan, Big Brother 

där deltagarna fick leva som fångar då programmet hade gulagtema på 

repertoaren. I klassrummet diskuterades det sedan vad man kan skämta om i 

underhållningsprogram. Den historieförståelse som kommer i centrum här är 

genealogisk i och med att olika former av historisk förförståelse diskuteras 

som skäl till olika synsätt idag. 

Vilka nackdelar finns med film? 

 

En nackdel som framhålls av Per och Helena är att elever ibland tenderar att 

tänka på historien som om den vore bokstavligen likt en svartvit stumfilm då 

de sett autentiska bilder från äldre perioder. På så sätt skulle man kunna tolka 

det som att avståndet till människor i andra tider snarare kan tänkas öka med 

film än att främja anknytning till den egna identiteten i nuet. Detta skulle då 

motverka den identifikation flera av lärarna säger sig vara ute efter med film i 

undervisningen. I Maria Deldéns studie om elevers erfarande av spelfilm 

uttrycker emellertid informanterna att de främst upplever engagemang för 

historien då de känner med gestalterna, vilket talar för att empati kan 

stimulera mer än identifikation då film används i historieämnet.216 

 

Effekten kan emellertid enligt Helenas erfarenhet tippa över åt det motsatta 

hållet i mening att eleverna engageras i allt för hög grad i persongestaltningen. 

Exempelvis har hon märkt att eleverna blir mer uppfyllda av fiktiva livsöden 

än det ur historieperioden som hon velat få dem att reflektera över. Hon 

berättar om ett tillfälle då filmens fiktiva kärleksrelation fick allt annat att 

blekna, vilket visade sig i att eleverna inte hade uppmärksammat ens vilket 

krig handlingen utspelade sig i. Efter visningen var de mest fundersamma över 

hur det gick för gestalternas fortsatta relation. I detta fall kan man se att 

filmens speciella uttryckssätt helt överskuggat den historiska ambitionen 

vilken då framstått som diffus bakgrund för eleverna. I Deldéns studie 

uttrycker en elev som sett Titanic (1997) det svåra med att fokusera den 

historiska händelsen i sig men att insikterna om traumats innebörd på det 

mänskliga planet blev tydligare genom fiktionen.217  Således är det svårt för 

lärarna att i förväg förutsäga hur en historisk film kommer att landa inom var 

och en. Film innehåller andra betydelsefulla ingredienser än traditionell 

historiegestaltning vilket gör lärosituationen svår att kontrollera, något som 

naturligtvis också kan upplevas som en positiv utmaning. 

      

Lärarna upplever också att elever ibland önskar film för att få tillfälle till 

underhållning utan krav. Det är enligt alla intervjuade av yttersta vikt att man 
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verkligen lägger ner arbete på att få eleverna att förstå varför filmen ingår i 

undervisningen och vad som kommer att följas upp efter visningen samt hur. 

Doris säger exempelvis att trots att hon själv är mycket filmintresserad, 

försöker hon begränsa användandet av rörliga bilder eftersom risken annars 

kan vara att eleverna tappar fokus då hon märkt att en del gärna slår sig till ro 

när de tittar på någonting. ”Dessutom är elever idag så oerhört medievana och 

kanske vana vid att stänga av på ett annat sätt,”218 säger hon lite 

eftertänksamt. De flesta har liknande erfarenheter att ta upp och Annelie säger 

att till och med en så stark film som Schindler’s List kan upplevas som tråkig 

för de elever som tappar koncentrationen lätt. Att använda film ter sig således 

tudelat men upplevs ändå som angeläget av de intervjuade. De är alla 

övertygade om att film påverkar elevers syn på historien, oavsett om de tagit 

del av den i eller utanför skolan.  Johan tycker inte detta är något problem 

utan framhåller det snarare som bättre att de har en något förvanskad bild än 

ingen alls, eftersom det då finns någonting att utgå ifrån. Alan S Marcus som 

forskat om filmens pedagogiska möjligheter ur ett amerikanskt perspektiv är 

inne på samma spår.  

Using film in the classroom allows teacher to build on students’ out-of-school 

experiences with film. However, the power of film to develop historical understanding 

is lost unless teachers cultivate students’ ability to interpret film, which we might call 

their historical film literacy. Without historical film literacy skills, students may accept 

films at face value, believing that the images and dialogue are historical fact.219  

Sam Wineburg uppmärksammade i en stor undersökning från år 2001 att 

amerikanska ungdomar ofta refererade till filmer, då de talade om exempelvis 

vietnamkriget.  Wineburgs slutsatser är att filmfiktion kan bli likt kollektiva 

minnen av olika företeelser och att det inte går att blunda för att dessa får 

betydelse för hur människor kan komma att uppfatta historien. 

(…)we might try instead to understand how these forces shape historical consciousness, 

and how they might be used, rather than spurned or, worse, simply ignored, to advance 

students’ historical understanding.220  

Det går att se spår hos Per och Johan beträffande detta synsätt i utsagorna då 

de framhåller olika strategier och tankar runt film i undervisningen.  

 

Mycket av lärarnas resonemang runt ämnets upplägg handlar om att hålla 

eleverna engagerade via olika knep. Lärarna påpekar att många elever har 

svårt för koncentration idag. Främst ses svaga pojkar som en pedagogisk 
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utmaning och mycket av planeringen sker med hänsyn till dessa. I svaren 

framträder att samtliga lägger ner mycket tid på för- och efterarbetet för att 

komma åt problematiken. Alla påtalar att det är viktigt att inte lämna en film 

okommenterad och framhåller dessutom det motsatta som illustrativa 

exempel på då undervisning med film blivit misslyckad. Annelie tycker det är 

viktigt att tänka sig för innan man visar allt för starka filmer och berättar om 

en episod då hennes egen 14-åriga dotter kom hem förtvivlad från skolan efter 

att ha sett Hotell Rwanda (2004). Det hela bidrog till att de fick sitta och prata 

i timmar om filminnehållet och ta reda på fakta om kriget och landet. Annelie 

säger i början av intervjun att Hotel Rwanda vill hon därför inte visa av den 

anledningen att den är för stark. Under vårt fortsatta samtal då hon får tillfälle 

att reflektera, kommer hon mot slutet av intervjun fram till att filmen trots allt 

var väldigt bra eftersom båda två lärde sig mycket om historien runt 

händelsen. När det sedan blir dags att välja tre filmer att rekommendera andra 

lärare att använda så bestämmer hon sig därför att ta med den filmen ändå, 

men tillägger att man bör vänta med att visa den till gymnasietiden. 

 

En majoritet av lärarna är överens om att film påverkar ungdomar vare sig de 

ses i eller utanför skolan. Per märker att eleverna har behov av att prata om 

innehållet och tar gärna i sin undervisning upp moraliska frågor. Flera lärare 

framhåller att det blir ”variation” och ibland lite mer ”lättsamt” med film vilket 

kan tolkas som att mediet också ses som ett medel för avbrott mot det som 

anses vara den riktiga historieundervisningen. Det betyder att film trots att 

majoriteten av lärarna uttalar att den aldrig ska visas utan anledning kan ses 

som en form av underhållning. Det är sällan bokens betydelse i 

undervisningen omnämns på samma sätt. Elevernas inställning verkar dra åt 

samma håll. Sannolikt är det ibland svårt att se underhållningsindustrin och 

medievärlden med nya ögon i en skolsituation.  

Diskuteras film i skolan? 

 

Alla uppger att filmmediet är accepterat i undervisningen av alla i skolan idag. 

Det är emellertid sällan det finns tid för pedagogiska samtal kolleger emellan. 

Om det sker utbyte är det mer i hast genom snabba tips i korridoren eller med 

den som sitter vid skrivbordet bredvid på institutionen. Det är högst ovanligt 

att filmmediet kommer upp som samtalsämne på historiekonferenser enligt 

utsagorna. Mest tid vid dessa går åt till ekonomi och annat som sker utanför 

lektionerna, samt till att beställa och fördela läroböcker. I princip samtliga av 

de intervjuade anger att ämneskonferenserna i olika ämnen ofta är sam-

planerade till en tid i veckan vilket bidrar till att lärare inte kan delta vid alla 

utan får prioritera ett av sina ämnen. De lärare som har ämnesansvar lägger 

mest tid på detta ämne och hinner sällan med att delta vid sina andra ämnens 

konferensträffar. På så sätt framstår läraren som en ensamvarg om man ser 
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till lektionsplanering och de verkar sällan ha insikt i vad övriga lärare gör om 

de inte aktivt söker kontakt för samarbete individuellt. Maria är den enda som 

framhåller att hon faktiskt gjort det men för hennes del handlar det mest om 

att hon ser sig som ny och vill försäkra sig om att göra rätt enligt skolans norm. 

I första hand har hon samplanerat och tagit reda på hur lärarkollegan gjort 

beträffande film för att lära sig av dennes erfarenhet på området. Anneli 

berättar att hon brukar fråga en filmintresserad kollega om råd beträffande 

filmval. Via tips om var man kan hitta studiehandledningar och filmer som 

uppfattas som gångbara har hon då kunnat leta vidare på egen hand och 

konstruera uppgifter. Hon tillägger att det i regel innebär att hon får lägga 

mycket tid på förberedelserna då hon dels måste se filmen och dessutom läsa 

in materialet innan själva uppgiften kan konstrueras.  

 

Då jag frågar på vilket sätt de upplever att film ingår i kursplaner och 

ämnesbeskrivningar för historieämnet på gymnasieskolan blir de flesta svaren 

lite tvekande. Flertalet säger att det nog inte står utskrivet i klartext men att 

det kan tolkas så om man vill använda det. Annelie, Maria och Johan tycker 

att det nya begreppet historiebruk som ingår som kriterium från och med Gy11 

gör att film blir lämpligt att bearbeta. Det står inte utskrivet utan framträder 

mer mellan raderna, säger Johan. Annelie och Per påtalar att den nya kursen 

historia 2b kultur är den kurs som har film mer direkt inskrivet i dokumentet 

om kursinnehåll.221  

Finns utbildning om hur man kan använda film i undervisning? 

Majoriteten av de tillfrågade uppger att de saknar utbildning om hur film kan 

användas i ett pedagogiskt syfte. Doris säger samma sak men drar sig till 

minnes att de på lärarutbildningen fick ”leka lite med en stor projektor för 8-

milimetersfilm under någon dag.”222 Hon berättar att det förr var vanligt att 

hon vid något tillfälle varje år beställde hem filmrullar från dåvarande AV-

centralen som visades för eleverna. Trots att det var länge sedan Doris 

utbildade sig verkar det ändå ha funnits med i någon form i hennes utbildning, 

vilket kan påvisa att det också fanns i lärarutbildarnas medvetande att 

filmmediet borde behandlas på något sätt. Johan berättar att film ingick som 

delmoment i en kurs på lärarutbildningen vilket han tycker varit till stor hjälp 

i yrkesutövandet. En av de tillfrågade säger sig ha fått introducerande 

fortbildning via AV-medias utbildningsdagar i och med att elevdatorer 

implementerades i kommunen. Övriga har inte något minne av att filmmediet 

behandlats under lärarutbildning eller i fortbildning. Oavsett om de minns 

                                                             
221   Se Skolverkets kursplan för historia enligt Gy11 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och 

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his?tos=gy&subjectCode=his&lang=sv 
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rätt eller fel vittnar deras svar om att mycket av den kunskap som finns om 

media och film gått dem förbi. Marias och Annelies resonemang i stycket ovan 

påvisar några av de praktiska och tidsödslande problem de upplever att 

bristen på kunskap om film medför. Trots de diskussioner som pågått sedan 

tidigt 1900-tal om filmmediets pedagogiska möjligheter framstår det, utifrån 

en majoritet av svaren, som att skolvärldens intresse för fortbildning om hur 

film kan användas pedagogiskt varit svalt. Istället uttrycker informanterna att 

de på egen hand försöker läsa in sig på ämnet. Problematiken är inte enbart 

signifikant för svenska förhållanden. William B. Russel framhåller liknande 

iakttagelser i sina undersökningar i USA och skriver: 

Although most teachers use film in the classroom, many have never received formal 

instruction on how to effectively and appropriately use film in the classroom.223 

Vilka möjligheter finns för film i undervisningen? 

Samtliga av de intervjuade lärarna uppger att de har relativt god tillgång till 

datorer och storbildsprojektorer såväl i klassrum som i aulor. På alla skolor 

utom två har det införts så kallad 1:1 satsningar, vilket inneburit att eleverna 

fått egna bärbara datorer. De två skolorna som inte hade infört individuella 

elevdatorer vid intervjuerna, var på gång med det. De lärare som arbetar på 

skolor med elevdatorer upplever att införandet till viss del varit problematiskt 

då det i regel skett utan att lärare blivit involverade i planeringsstadierna. 1:1-

implementeringarna har enligt svaren skett utan diskussioner om hur den nya 

tekniken ska vinna pedagogiska framgångar i undervisningssituationer. 

Sannolikt påverkar det också vad man ser för möjligheter att arbeta med 

rörliga bilder. De tillfrågade förmedlar att de främst varit hänvisade till att 

själva lära sig tekniken. Som tidigare nämnts uppger endast en av de 

intervjuade lärarna att den egna skolan haft återkommande fortbildnings-

dagar, vilket upplevs som avgörande för att integreringen av den nya tekniken 

fallit väl ut. Två lärare uppger att de ingår i en grupp med datoransvar på sina 

arbetsplatser. 

Under intervjuerna framträder en bild av att även de som redan tidigare varit 

insatta i IT och teknik fann situationen komplicerad då det också handlar om 

hur eleverna agerar med internet tillgängligt ett datorklick bort i 

klassrummet. Efter hand som de lärt sig att möta upp den nya situationen har 

de också lärt sig att använda den nya tekniken mer didaktiskt i undervis-

ningen. Det har underlättat att de känt sig hemtama i tekniken sedan tidigare. 

Annelie framhåller att det är problematiskt även för eleverna i den nya 

situationen. Hon upplever att de ibland har svårt att hålla fokus då sidor eller 
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spel på internet lockar mer. Problemen var störst i början då situationen var 

ny för såväl lärare som elever. Alla lärare i undersökningen säger att de känner 

behov av relevant utbildning, både teknisk och pedagogisk, om möjligheterna 

med film. Nästan ingen av de tillfrågade har utbildats i hur man kan arbeta 

med audiovisuella bilder i en undervisningssituation. De tillfrågade upplever 

att teknikutvecklingen skett med ett större fokus på den materiella tillgången 

än ur en pedagogisk infallsvinkel. Datorns fulla potential i en 

undervisningssituation tenderar att hamna i bakvattnet av traditionella 

undervisningsmetoder. Viljan till utveckling framträder som stor hos 

informanterna men brist på tid underminerar möjligheterna. Det blir upp till 

var och en individuellt att formulera filmens meningsbärande funktion i varje 

speciell skolsituation, vilket kan liknas vid att pedagogen varje gång måste 

uppfinna hjulet utifrån de förutsättningar som finns till hands. Majoriteten 

säger att de främst utnyttjar den nya tekniken och dess möjligheter för 

Powerpoints, faktasökningar och för att visa filmer av olika slag.224 Överlag är 

emellertid alla positivt inställda till de nya möjligheterna och de negativa 

åsikterna handlar främst om hur implementeringen skett eller att den skett 

snabbt och utan möjlighet till relevanta förberedelser bland den pedagogiska 

personalen. 

Det är bara Annelie och Per som på eget initiativ kommer in på frågor om 

upphovsrätt och den problematik det medför för visningsmöjligheter, även 

om de ser lite mellan fingrarna för egen del. Per framhåller exempelvis att det 

ibland är ett dilemma med visningsrättigheterna. Då jag frågar om han tänker 

mycket på det, säger han:  

Helst inte! Nej, alltså, det är så mycket som är lättillgängligt så att det är smått löjligt, 

de (eleverna) laddar tekniskt sett ner vilken film som helst och tittar på den, och kan vi 

då inte ha ett gemensamt samtal kring de här filmerna så kommer de ändå att ha tittat 

på dem, oavsett hur jag agerar. Så då kan vi lika gärna titta på ett sådant sätt så att vi 

kan få ett samtal kring dem.225 

Under intervjuerna resoneras det också om schemaplanering. Per efterlyser 

längre sjok och uppger att han planerar om tiden själv då han ska visa längre 

filmer och råkar ha samma klass i flera ämnen. Flertalet av de intervjuade har 

inte den möjligheten utan är nödgade att dela upp en längre film över flera 

pass. Sannolikt försvårar det för att få till en bra elevdiskussion om det tar 

flera dagar att se en film. Det kan också säkert upplevas som svårt att hänga 

med för den elev som varit borta någon timme. Detta kan vara ytterligare en 

av de mer outtalade orsakerna till att kortare klipp används i undervisningen 

i större utsträckning. Det verkar svårt för de flesta av de intervjuade lärarna 
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att anpassa schemat på grundval av filmvisningens särskilda behov. Deras 

uttalanden framhåller en bild av en djupt rotad struktur beträffande schema-

planering i skolan. Per berättar till exempel att han ett år la ner mycket energi 

och kraft för att få igenom ett längre lektionspass med en elevgrupp men året 

därpå var allt tillbaka i den tidigare strukturen igen.  

Sammanfattning 

I undersökningen framgår det att lärarna använder film frekvent i sin 

undervisning. Oftast visas kortare klipp tagna från dokumentära filmer eller 

faktaprogram avsedda för TV. Hela spelfilmer visas i snitt en gång per termin 

och kurs. Främst hämtas filmerna från AV-media eller Youtube. Vanligt är 

också att skolan köper in spelfilm för gemensamt bruk.  

Lärarna angav att film gör undervisningen mer levande och tilltalande för 

eleverna, liksom att det är lättare att få med sig alla oavsett förmåga. En 

majoritet av lärarna tycker att alla typer av filmer och genrer går att använda 

med rätt förberedelser. Två lärare var försiktiga med starka scener eller humor 

om allvarliga historiska händelser. En nackdel med filmvisning är enligt 

informanterna att elever kan tro att det är ett tillfälle för avbrott och 

underhållning. En annan nackdel kan vara att elevernas bild av historien blir 

exakt som filmens, det vill säga likt en svartvit stumfilm om de sett äldre 

autentiska bilder. En tredje nackdel är att elever ibland lever sig in i innehåll 

av mindre vikt i stället för att fundera över den historia läraren vill belysa med 

filmen.  

Film blir antingen implementerad som förstärkande delmoment i 

undervisningen eller som enskild företeelse att arbeta med. några av de 

tillfrågade lärarna såg filmen som ett historiskt dokument i sig men flest såg 

film som en form förmedlingsnarrativ. Lärarna angav att det sällan 

diskuterades film ur ett pedagogiskt perspektiv på skolornas ämnes-

konferenser. En majoritet av lärarna uttryckte att de saknade utbildning 

beträffande hur film kan användas i undervisning men önskade gärna 

fortbildning i det. 
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5. Slutdiskussion  

I denna licentiatavhandling fokuseras lärares syn på film som pedagogiskt 

hjälpmedel i historieundervisning. Genom att studera och analysera åtta 

intervjuade historielärares utsagor har svar på undersökningens forsknings-

frågor utkristalliserats. Utgångspunkterna för analysarbetet har framförallt 

varit att studera svaren med stöd av de teoretiska begreppen historiebruk och 

historieförståelse.   

Nedan besvaras inledningsvis undersökningens forskningsfrågor. Därefter 

diskuteras historiebruk och historieförståelse i sammanhanget film med 

utgångspunkt i de resultat som framträtt ur det empiriska materialet. Avslut-

ningsvis summeras resultaten kort i en sammanfattning. 

Vilka syften uppger lärare för att använda film i 

historieundervisning? 

Samtliga intervjuade informanter uppger att de använder film i sin under-

visning och de tycker att det bidrar till en mer vital och varierande 

undervisning. De använder emellertid film på olika sätt. De olika sätten att 

använda film i undervisningen som framträder i lärarnas utsagor, kan föras 

samman i fem större kategorier av uttalade syften med film. Några av 

informanterna håller sig mest inom en kategori men de flesta framhåller flera 

olika användningssätt och syften beroende på vad de behandlar i ämnet. 

Kategorierna som framträder för hur film används i undervisningen är: 

1. Faktaförmedling  

Lärarens syfte är att förmedla någon form av historisk fakta. Filmen används 

då likt en lärobok men anses göra historien mer levande. Främst är det 

dokumentära filminslag samt journalfilmer eller faktaprogram som används 

men även spelfilm och datoranimeringar från internet kan fylla samma 

funktion. I denna kategori presenteras filmerna som en trovärdig sekundär-

källa. Det framträder därför en lärarambition att föra ut en genetisk 

historieförståelse. På så vis blir det ett vetenskapligt historiebruk som 

kommer till uttryck.   

2. Flerperspektivism  

Syftet med filminslagen är att eleverna ska få tillfälle att analysera och 

reflektera runt olika perspektiv på historiska händelser både i tid och rum och 

ur olika aktörers synvinkel. Förståelse och komparativa bearbetningar är då i 
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fokus. Främst används klipp ur spelfilmer men också dokumentärer och 

journalfilm kan användas för att ge en fylligare bakgrundsbild. Filmers 

innehåll och förhållningssätt till historien blir kritiskt granskade som 

historiska dokument och fungerar då som primärkällor för olika synsätt. I 

denna kategori är det olika genealogiska perspektiv och historiebruk som 

prioriteras och studeras i elevuppgifterna. 

3. Empati och moral 

Lärarens syfte med film är att arbeta med förståelse och empati för historiens 

människor genom analys, och reflektion. Innehållet kretsar i regel runt 

historiska trauman som folkmord eller konfliktsituationer. Främst visas hela 

spelfilmer som en form av illustrerat narrativ men även dokumentärer och 

journalfilmer används, om än i mindre skala. Det som eftersträvas är att 

eleverna via filmer ska få insikt i krafterna bakom förtryck. Genom filmerna 

ska eleverna få en blick för demokratins värdegrund och moral samt de 

mänskliga rättigheterna. Filmen fyller här funktionen som en sekundärkälla, 

fiktiv men sannolik att samlas runt för reflektion och diskussion på ett 

filosofiskt plan. Det blir i denna kategori en genealogisk historieförståelse som 

kommer i centrum. Historiebruket är i första hand moraliskt men kan blandas 

med drag av existentiella, politisk-pedagogiska och ideologiska historiebruk. 

4. Källkritik 

Syftet är här att kritiskt granska sanningshalten i den historieförmedling som 

framträder i spelfilm. Innehållet jämförs med det som finns presenterat i 

läroböcker och andra vetenskapliga faktatexter. Spelfilmer studeras i sin 

helhet eller via korta filmklipp. Filmen ses som en form av presenterad 

sekundärkälla som värderas genom traditionella källkritiska övningar. 

Filmernas perspektiv studeras vid dessa tillfällen i syfte att få eleverna att bli 

varse en genetisk historieförståelse. Ett vetenskapligt historiebruk är idealet i 

denna kategori. 

5. Intresseväckare  

Filmen används som introduktion eller avslutning till ett arbetsområde eller 

temaarbete. Ambitionen är att väcka intresse för den historia som ska studeras 

eller för att ge aha-upplevelse eller igenkänning då man redan läst ett avsnitt. 

Ibland kan film användas för att hantera en klassrumssituation då betygs-

samtal ska genomföras eller om läraren är frånvarande. Underhållning är 

involverat i denna kategori då filmen i regel ses som ett fiktivt inslag som – 

även om den kan diskuteras i anslutning till visningen – hamnar utanför den 

egentliga bearbetningen av historieområdet. Vanligtvis är det hela spelfilmer 
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som används i detta syfte. I denna kategori är det framförallt ett genealogiskt 

perspektiv som anläggs i användandet av filmerna liksom en mängd olika 

historiebruk. Främst kan film sägas vara betraktad som en fiktiv och konstnär-

lig version av kommersiellt historiebruk. 

Ett annat slags syfte som genomsyrar samtliga kategorier är att träna eleverna 

i mediekompetens inom området masskultur och media i stort. I detta 

avseende är det inte alltid historien i sig som prioriteras, snarare handlar det 

om att ge eleverna en universell beredskap gentemot alla former av åsikter och 

fakta som florerar i medieflödet. 

 

I princip samtliga av de intervjuade lärarna uttrycker att elever tycks ta till sig 

undervisningen bättre om filminslag finns med. De menar också att elever 

uppskattar att film ingår i historieundervisningen, vilket stämmer överens 

med vad forskare som Johan Hansson och Sture Långström kommit fram till 

då de intervjuat skolungdomar. Långströms studie visade att hela 72 % av de 

tillfrågade gymnasieeleverna ville möta historien via biofilmer och 67 % ville 

se faktaprogram i historieundervisningen. Endast 19 % av gymnasieung-

domarna föredrog läroböckerna. I Hanssons avhandling framträder liknande 

siffror beträffande intresset för biofilmer. Resultaten han fick fram visade 

däremot en skillnad mellan pojkar och flickor beträffande intresset för att ta 

till sig historia via historiska program i TV, där flickornas intresse var något 

lägre än pojkarnas.226 Lärarna i min undersökning menar att filminslagen 

bidrar dels till en variation i undervisningen och dels upplevs det som en hjälp 

för dem som har svårt för att ta till sig texter. Genom att använda filminslag 

om historieområden som ska bearbetas vet läraren att alla elever kunnat ta del 

av innehållet oavsett läsförmåga. Det kan därför tolkas som att ett syfte med 

film i undervisningen kan vara som stödfunktion.  

 

Några av lärarna uppfattar det emellertid som att film fungerar bäst bland 

elever som känner studiemotivation och engagemang. De menar att eleverna 

bör ha ett mått av historiska baskunskaper och vara vana att analysera och 

reflektera för att kunna läsa in budskap och se filmens historiska innehåll i ett 

vidare kontextuellt sammanhang. Det framhålls exempelvis av en informant 

att vissa elever kan uppleva ämnesinnehåll om Förintelsen som långtråkiga 

trots att det är mycket starka händelser som studeras. Samma iakttagelser gör 

Ylva Wibaeus i sina klassrumsobservationer, där elever kunde demonstrera 

sin motvilja genom att lägga ner huvudet i bänken eller framhålla att de redan 

                                                             
226 Johan Hansson, Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattningar om 

historieämnet (Umeå: Print &  Media, 2010), 94f.; Sture Långström, Ungdomar tycker om historia och 

politik: En studie i pedagogiskt arbete (Umeå universitet, 2001), 49. 
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hade läst om området tidigare.227 I dessa lägen kan filminnehållet möjligen ge 

en motsatt effekt för de elever i klassrummet som känner motstånd mot 

ämnesinnehållet. I svaren anses film alltså att kunna väcka intresse hos en 

skoltrött eller lässvag elev samtidigt som det ställer krav på dennes 

engagemang och abstraktionsförmåga. Lärarna ser alltså på filmanvändning 

med en ambivalent blick. Mycket av resonemanget i detta avseende handlar 

om problematik som berör elevers lärande, och avgjort mer sällan om filmers 

inneboende utmaningar för undervisningen.  

 

En annan form av syfte är variation, det vill säga att film väljs in för att variera 

innehållet i undervisningen eller för att komma ifrån läroboken. Intressant i 

sammanhanget är synen på läroboken kontra filmmediet. Flertalet av de 

intervjuade säger att de använder läroboken högst sparsamt och att de inte är 

nöjda med innehåll och omfång. De har inte samma bok men kritiken ter sig 

likartad. En av informanterna säger exempelvis att innehållet är för ”torftigt” 

och att det mest består av politisk historia och uppräknande av olika 

händelser, vilket i princip samtliga framhåller under intervjuerna på ett eller 

annat vis. Denna bild bekräftas också av historiedidaktikerna Carina 

Rönnqvist och Hanna Markusson Winqvist som studerat innehållet i olika 

läroböcker och kursplaner. De framhåller att läroböckerna i historia inte 

förändrats i takt med förändringar i kursplaner och universitetsforskning utan 

tenderar att hålla fast vid en äldre undervisningssyn beträffande upplägg och 

stoff. Det betyder att böckerna fortfarande innehåller mycket av storpolitik 

och fokusering på speciella inflytelserika individer.228 Samma slutsats 

kommer även Niklas Ammert fram till i sin avhandling om lärostilar i 

läroböckerna i historia.229 I en studie om religionslärare framhåller Björn 

Falkevall att läroböcker tillsammans med läroplaner och kollegor tenderar att 

ha minst inverkan på lärargärningen.230 Det finns emellertid forskare som 

framhåller det motsatta och i sina undersökningar uppmärksammat att 

läroboken faktiskt används i stor utsträckning. I en enkätstudie med 400 

lärare med varierande ämnen, framkommer bland annat att historieboken är 

det mest använda mediet i klassrummet.231 I min undersökning säger några 

att de använder läroboken relativt ofta som stöd. Det framkommer också att 

                                                             
227 Ylva Wibaeus (2010). Se även Skolportens intervju med Ylva Wibaeus ”Undervisning om Förintelsen 

riskerar att missa sitt mål” (2010) http://www.skolporten.se/forskning/intervju/undervisning-om-

forintelsen-riskerar-att-missa-sitt-mal/ 
228 Hanna Markusson Winqvist & Carina Rönnqvist, ”Det finns redan en kanon – tyvärr”, Historielärarnas 

förenings årsskrift 2007 (2007):88.  
229   Ibid, 88; Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska 

historieläroböcker under hundra år (Lund: Sisyfos förlag, 2008), 114ff.  
230 Björn Falkevall, Hur formas undervisning: En studie av lärares tänkande om sitt handlande i 

skolämnet religionskunskap (Stockholm: HLS förlag, 1995), 53ff. 
231 Thorsteinn Helgason, Monika Vinterek & Amalia Björnsdóttir, ”Introduction: History in the textbooks 

and the Teachers Who Use Them: A Teachers’ Survey and More”, i Opening the Mind, red. Thorsteinn 

Helgason & Simone Lässing (Göttingen: V&R unipress, 2010), 99ff. 
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informanterna ibland låter boken fungera som ett facit att mäta spelfilmernas 

trovärdighet mot, speciellt då film visas i syfte för källkritiska övningar. 

Huvudparten av informanterna framhåller dock läroboken mest som en form 

av uppslagsbok medan arbetsuppgifter formuleras och planeras på egen hand. 

Ett par av lärarna säger sig ha varit mer styrda av läroboken som nyutbildade 

och att de nu släppt taget och börjat göra egna uppgifter. Detta förfaringssätt 

framträder också i forskning som påtalar att det främst är nyutbildade lärare 

som följer lärobokens innehåll. I intervjuer med äldre geografilärare som varit 

med om att deras ämne togs bort från gymnasieutbudet under några år påtalar 

några att de åter kände sig som nybörjare och blev mer beroende av läroboken 

då ämnet infördes på nytt.232 På samma sätt beskriver en av informanterna 

sin relation till läroboken som nyutbildad gymnasielärare trots flera års 

erfarenhet från grundskolans högstadium. Forskning visar också att nyutbil-

dade lärare använder färdigkonstruerade elevuppgifter i stor utsträckning, 

speciellt då nya områden ska beträdas i ämnesutövandet. Erfarna lärare har i 

regel över tid utvecklat en professionalitet med strategier för att hantera nya 

infallsvinklar på ämnet. De rutinerade lärarna har därför förmågan att i större 

utsträckning koppla undervisningen till dagsaktuella händelser.233 Det gäller 

förmodligen även den pedagogiska användningen av filmmediet.  

 

Boken är ett erkänt läromedel som har en given plats i skolan. Film däremot 

är, trots dess närvaro via etablerade utlåningsinstanser och det utrymme det 

får, ett mer diffust läromedel som man inte är tvingad att använda. På så sätt 

kan det betraktas som ett mer informellt läromedel som läraren väljer till av 

fri vilja trots tidsbrist och merarbete på flera plan eftersom de måste leta upp 

användbara filmer och komponera ett eget upplägg för undervisningen. I 

mina intervjuer kommer läroboken på tal då jag frågar om lärarnas 

individuella historiesyn överensstämmer med det som framträder i läro-

planen och/eller läroböckerna. Utifrån frågeställningen styrde informanterna 

fritt in resonemanget åt olika håll. Alla har mycket att säga om läroböcker och 

film och det verkar som om deras synsätt är väl genomtänkta sedan länge. De 

som framstår som mest säkra och medvetna med vad de vill ha ut av 

filmanvändandet i undervisningen är de med mest erfarenhet. De använder 

filmmediet på ett skiftande och väl genomtänkt sätt såväl beträffande 

genreformer som sett till infallsvinklar på historien. De säger sig vara säkra i 

åsikterna och framstår under intervjuerna som trygga i sin lärarroll om vad de 

vill och varför de gör något i ämnet. Det finns också några av informanterna 

med kortare erfarenhet i yrket som medvetet och systematiskt använder sig av 

                                                             
232 Mats Nilsson, ”Geografilärare”, i Ämnesdidaktiska insikter och strategier: Berättelser från 

gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, red. Bengt Schüllerqvist & 

Christina Osbeck (Karlstad: Karlstad University Press, 2009). 
233Se Knutas (2006); Bengt Schüllerqvist & Christina Osbäck, red. (2009) och Mikael Berg, Historielärares 

ämnesförståelse (2014), 37f. 



 

95 

filmmediet. Dessa har det gemensamt att de är speciellt intresserade av film 

eller IT. 

Hur beskriver lärare sitt arbete med film i konkreta 

undervisningssituationer? 

Det kan konstateras att informanterna utifrån sina utsagor använder olika 

undervisningsmässiga strategier då de arbetar med film. De möjligheter 

lärarna ser med film är nära förknippade med de syften som anges ovan. 

Sanningshalten i spelfilmer upplevs av flera informanter som låg och viktig att 

granska för att skola in eleverna i ett traditionellt vetenskapligt tänkande. 

Spelfilmen bearbetas därför på olika sätt men också som tidigare nämnts för 

att lära eleverna vikten av en källkritisk hållning gentemot det masskulturella 

bildflödet. Här framträder tankar hos lärarna som stämmer överens med den 

form av resonemang forskare som Michael Tapper för om filmflödets budskap 

och hur det kan påverka individers synsätt.234 Samtidigt utnyttjar lärarna 

själva filmmediet som draghjälp av just den anledningen att det är ett starkt 

medium med stor genomslagskraft.  

I undervisningen används hela filmer eller filmklipp med efterföljande 

diskussioner utifrån frågeställningar som sedan utmynnar i någon form av 

skrivuppgift eller muntlig tentamen. Vanligtvis bereds filmen plats i något 

delmoment inom ett större arbetsområde. I princip samtliga lärare säger att 

de ger en introduktion i samband med filmvisningen. Vid de tillfällen filmen 

används som faktaförmedling, involveras den i regel som del i en föreläsning 

och som illustration för händelser och sammanhang i historien. Svaren 

indikerar att film fyller en speciell funktion för ämnet och sällan visas utan 

någon form av kommentarer. Undantaget är de tillfällen då film används som 

substitut för läraren då denne är frånvarande för exempelvis betygssamtal. 

Det framkommer att några av lärarna ser film som en möjlighet för att kunna 

undervisa historia likt en slags historisk samhällskunskap. Hos några av dessa 

lärare framträder även ett underifrånperspektiv parallellt med ett intresse för 

större världskonflikter. Mikro- och makrohistoria kombineras då men är 

vanligen inbäddade i en traditionell politisk och ekonomisk historia. Forskare 

som Frances Blow har i sina studier kommit fram till att historieunder-

visningen främst inriktas mot makrohistoria och större händelser, vilket även 

Kenneth Nordgren konstaterar i sin undersökning utifrån elevers berättelser 

om historieämnet.235 I mina svar framträder emellertid att lärarna ser filmen 

                                                             
234 Michael Tapper (2011).  
235 Frances Blow, ”How pupils’ conception of the relationship between the past and present impact on the 

ways they make sense of the history taught”, i The Process of History Teaching, red. Kenneth Nordgren, Per 

Eliasson & Carina Rönnqvist (Karlstad: Karlstads universitet, 2009), 106; Kenneth Nordgren, Vems är 
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som en möjlig väg för att kunna behandla även mikrohistoria. Karin Sandberg 

ser liknande möjligheter för mikrohistorien i sin studie av hur elever tar till 

sig historien genom att använda digitaliserade arkivmaterial i historieunder-

visningen.236 Kanske kan nya tekniska möjligheter innebära att mikrohistoria 

kan fokuseras i större utsträckning än vad som tidigare skett? Min under-

sökning antyder att filmernas genealogiska perspektiv kan ge möjligheter för 

studier på mikronivå liksom att filmanvändning kan stimulera till metod-

studier kring detta. 

Film kan vidare användas för att behandla en kontroversiell historisk fråga 

och blir då ett medel för kritik mot händelser i historien. Vid dessa tillfällen 

blir filmen användbar för att förmedla genealogiska perspektiv på individnivå 

vilka kan stimulera historiefilosofiska diskussioner som annars kan hamna 

utanför den ordinarie historieundervisningen. Ett sådant exempel är då Hans 

visar Taxi till den andra sidan. Filmens roll i detta sammanhang är att 

förmedla något kritiskt om historien och representerar då ett ideologiskt 

historiebruk i undervisningen. Det kan också finnas drag av såväl existentiella 

som moraliska historiebruk men tyngdpunkten skiftar informanterna emellan 

i detta avseende. Även om någon av informanterna enbart ser film som en 

form för illustration och faktaförmedling, framför flera av lärarna tankar om 

andra möjliga sätt att undervisa med film. I första hand berör dessa tankar 

metodövningar runt spelfilmer.  

Under intervjuerna cirkulerar resonemanget hos flera av lärarna på ett eller 

annat sätt runt historiebruk. De lyfter till exempel fram att det är viktigt att i 

undervisningen ge olika perspektiv på historien. Lärarna tycker också att det 

är viktigt att eleverna får lära sig en källkritisk hållning i skolan. Hälften av 

informanterna framhåller att filmen i sig är själva undersökningsstoffet i 

elevuppgifterna. Det kan ta sig uttryck på olika sätt. Dels kan filmens 

historiska korrekthet granskas utifrån presenterad fakta i elevernas 

läroböcker eller i andra faktaböcker. Dels kan filmmakarnas historieför-

medling studeras för att eleverna ska se likheter och skillnader i hur en epok, 

händelse eller historisk person framställs i olika tiders kontexter. Eleverna 

arbetar då huvudsakligen med metodfrågor runt historia och medvetandegörs 

om genealogiska perspektiv genom film. Två breda synsätt på film som 

pedagogiskt verktyg kan urskiljas. Antingen ser lärarna film som en form av 

historiskt dokument, en primärkälla, som i sig bör studeras. Eller så ser 

lärarna film mer som ett historieförmedlande eller historiegrafiskt 

hjälpmedel, en sekundärkälla, som har ambitionen att illustrera hur något 

                                                             
historien? Historien som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige (Karlstad: Karlstads 

universitet, 2006). 
236 Karin Sandberg, Möte med det förflutna: Digitaliserade primärkällor i historieundervisningen (Umeå: 

Umeå universitet, 2014), 83. 
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varit. Filmhistorikern Robert A Rosenstone menar, i likhet med de lärare i 

denna studie som använder spelfilm i faktaförmedlingssyfte, att spelfilm bör 

ses som en egen betydelsefull form av historieförmedling och sekundär-

källa.237 Filmvetaren Eric Hedling och Mats Jönsson med flera framhåller 

snarare potentialen i att studera spelfilm som historiska dokument, då de 

menar att filmmakarens tidsbundna attityder till historien framträder in-

direkt i handlingen.238 Då ett par av lärarna i min undersökning använder film 

för att studera flerperspektivism ger de uttryck för en likartad syn på film som 

primärkälla och historiskt dokument. Ulf Zander förespråkar en medelväg och 

menar att filmers värdebärande potential står att finna i båda lägren varför 

film bör ses både som historiegrafi och som historiskt dokument.239 Ett par av 

lärarna resonerar om film på det dubbelbottnade sätt Zander förespråkar. 

Marcus och Stoddards undersökning visade att de flesta av deras informanter 

såg film som en sekundärkälla men ett fåtal såg möjligheterna med att 

använda film som en primärkälla. Ungefär samma fördelning framträder i 

min undersökning, där flest tenderar se film som sekundärkälla och enbart ett 

par av lärarna ger uttryck för att de ser film som en primärkälla eller både 

och.240 Gemensamt för lärarna i min undersökning är att de sannolikt själva 

kommit på sina strategier och är relativt omedvetna om den filmvetenskapliga 

diskussionen som pågår om film och historia i dessa avseenden. 

 

Några av informanterna framhåller att de använder spelfilm som underlag för 

diskussioner om moral och etik. Centralt för dem är att stimulera elevernas 

empatiska förståelse för människor och deras sätt att tänka i andra tider. Detta 

visar att lärarna har tankar om den inneboende psykologiska funktion 

filmmediet har och dess förmåga att spela på känslor, något som forskare som 

Tomas Axelsson med flera utreder på ett fördjupat plan i sina forsknings-

områden.241 I denna kategori handlar det också om att visa bilder av historien 

som avskräckande exempel. Filmbilderna av historien brukas då i första hand 

i ett moraliskt och fostrande syfte men det kan även finnas drag av 

existentiellt, vetenskapligt och politiskt-pedagogiskt historiebruk hos läraren. 

I denna avdelning liksom i de övriga tenderar politik och konflikter stå i 

centrum för det som bearbetas i undervisning.  

 

En intressant iakttagelse är att pojkar ofta förs på tal i resonemangen.  Dels 

verkar mycket energi läggas på att få dem intresserade eller engagerade i 

ämnet. Dels nämner flera av informanterna att de känner det angeläget att 

                                                             
237 Robert Rosenstone (1995). 
238  Erik Hedling (2002), 76; Mats Jönsson, Film och historia (2004), 213. 
239 Ulf Zander (2009), 125-144. 
240 Alan S Marcus & Jeremy D Stoddard (2007), 312. 
241 Tomas Axelsson (2008). 
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diskutera våld i filmer eller politiska ställningstagande utifrån moraliska 

aspekter eller i fostrande syfte. Nazistiska åsikter tenderar att återkomma som 

diskussionsunderlag av den anledningen att lärarna vill ge eleverna beredskap 

inför framtiden. Kanske kan man ana att de elever man då syftar på, och som 

anses behöva få beredskap, är vissa av pojkarna? Då de intervjuade kommer 

in på flickornas förmodade intresseområden handlar det mycket om hur 

kläder såg ut i olika tider eller hur kvinnor kämpat för samma rättigheter som 

män. Då kvinnors livsöden framträder i exempelvis förintelsefilmer tenderar 

kvinnor att presenteras som offer eller mer passiva än män. Underhållnings-

film bär alltså ibland med sig något som i ett modernt samhälle kan uppfattas 

som en förlegad syn på genus. Sture Långström fann i sin undersökning att 

det fanns vissa skillnader mellan pojkars och flickors intresseområden i 

historia. Medan pojkar föredrog äventyr, krig och stora händelser ville 

flickorna hellre läsa om utomeuropeiska kulturer, familjeliv och vardags-

historia.242 Lärarnas tips på användbara filmer innehåller i relativt stor 

omfattning krigsfilmer, det betyder att innehållet kan antas handla till stor del 

om handlingskraftiga män. Detta tyder på att flickor kan komma mer i 

skymundan då film används. Därför finns det anledning att fundera över vad 

det får för betydelse för historieundervisningen i stort? Samtidigt som 

läroboken upplevs som ålderdomlig i upplägg, med politik och starka män i 

fokus; kan kontentan bli att just detta innehåll läraren vill komma ifrån med 

hjälp av filmmediet i själva verket förstärks via mediets inneboende 

förutsättningar. Marcus och Stoddard menar att lärare som undervisar med 

Hollywoodfilm bör hålla i minnet att dessa är skapade ur ett vitt amerikanskt 

medelklassperspektiv och för den publiken.243  

Trots att informanterna upplever att eleverna uppskattar att film ingår i 

undervisningen ser de också nackdelar. Samtliga lärare uttrycker att elever 

ibland ser film som ren underhållning trots att de fått instruktioner om att 

momentet har ett annat syfte. Ett annat problem kan vara att eleverna ibland 

tycks distansera sig och se hela den studerade historieperioden som om den 

vore likt en svartvit och föråldrad stumfilm. Ytterligare ett dilemma kan vara 

att historieperioden kan bli perifer och hamna i bakgrunden för fiktiva 

gestalter och deras förehavanden i filmen. Därutöver kan elever ibland bli 

uttråkade av längre filmer, vilket då ger motsatt effekt mot lärarens intention 

med filmmomentet. Didaktikforskaren Carina Granberg menar att nyare IT-

stödda undervisningsmetoder ofta stöter på svårigheter eftersom det finns en 

föreställning om att undervisning ska ske på traditionella sätt för att mottas 

seriöst.244 Förmodligen kan det vara på samma sätt då spelfilm förs in i 

                                                             
242 Sture Långström (2001), 178. 
243 Alan S Marcus & Jeremy Stoddard (2007), 315. 
244 Carina Granberg, ”Social software for reflective dialogue: Questions about reflection and dialogue in 

student teachers’ blogs’ Technology”, Pedagogy and education 19:3 (2010): 345-360. 
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undervisningen. Visserligen uppskattas filminslagen av eleverna men synen 

på filmmediet som seriöst undervisningsmaterial kanske inte alltid stämmer 

överens med lärarens intention. Informanterna framhåller därför vikten av 

god planering och att förklara syfte och mål noga för eleverna då film används.  

 

Lärarna säger, precis som flera forskare, att de är övertygade om att 

populärkultur och film påverkar elevernas syn på historia. En majoritet av 

lärarna framhåller erfarenheter av att elever påtalat bilder av historien som de 

fått från filmvärlden. En av informanterna tycker fenomenet går att jämställa 

med den funktion tidigare perioders historiemåleri sannolikt hade för 

åskådaren. Det framgår att informanterna tar hjälp av film för att få eleverna 

till en djupare förståelse för historiska skeden. På så sätt menar lärarna att 

eleverna kan förstå varför människor i andra tider agerat som de gjort och vad 

det bidragit till idag. Framtiden och frågor väckta i samtiden tenderar vara 

lika viktiga som historien i det som diskuteras. Det handlar också om att lära 

eleverna att läsa mellan raderna för att inte duperas. Speciellt framträdande 

är det framåtsyftande perspektivet när informanterna berättar om hur de 

diskuterar etik och moral med eleverna. Här kan man koppla fenomenet 

direkt till en genealogisk historieförståelse där det som varit studeras och 

ställs i relation till samhällsfrågor av idag. Ibland kan läraren med filmens 

hjälp göra jämförelser mellan äldre statsskick och nya politiska krafter som 

försöker vinna mark i ett nutida samhälle. På så sätt går det att se en blandning 

av politisk-pedagogiska, ideologiska och existentiella drag av historiebruk.  

 

Lärarna framhåller att eleverna presterar bättre då film ingår i 

undervisningen och att film gynnar ett engagerat diskussionsklimat som 

sträcker sig över andra områden än vad läroboken tillåter eller har kapacitet 

för. Lärarna upplever därutöver att film och populärkultur, vare sig eleverna 

tagit del av den i eller utanför skolan, gynnar en förförståelse om historien 

som bidrar till att det blir lättare att gå vidare i olika ämnesområden i 

undervisningen.   

 

Flera av lärarna säger att eleverna med hjälp av film kan identifiera sig med 

människor ur historien och därmed blir intresserade av att lära mer i 

historieämnet. Det bör dock i detta avseende framhållas att forskning av vad 

elever påtalar som engagerande visat att empatin med människor i andra tider 

är mer avgörande än identifikation.245 Således kan det finnas olika 

uppfattningar lärare och elever emellan av något som på ytan framträder som 

likartat.  

                                                             
245 Maria Deldén (2014), 79f. 
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Vilka filmer används och varför anses de gynnsamma i 

historieundervisning? 

En majoritet av de intervjuade lärarna framhåller att dokumentärfilm och 

faktaprogram är mest användbart i historieundervisningen. Trots det 

tenderar samtalen främst handla om hur man ser på att använda spelfilm. I 

princip samtliga framhåller det avgörande att hitta filmer som är historiskt 

trovärdiga även om de uttrycker en tillåtande attityd gentemot mot alla former 

av innehåll. Det framträder en större skepsis till trovärdighet i spelfilm än till 

historia presenterad i dokumentärfilm. Spelfilmen granskas och bearbetas 

därför i större utsträckning med olika metoder i en klassrumssituation. På så 

sätt förmedlas till eleverna att det är viktigt att förhålla sig kritisk och värdera 

sådant som presenteras om historia i spelfilm. Dokumentärfilm framstår som 

en mindre problematisk genre för lärarna. Trots att några antyder att även 

dessa filmer bör värderas utifrån samma kriterier som annan litteratur eller 

film innan de används så är det inget som verkar komma eleverna till del.  

 

Medan lärarna är tydliga i klassrummet med behovet av en kritisk blick 

gentemot spelfilm tycks alltså dokumentärfilmen presenteras för eleverna 

som en trovärdig faktakälla. Lärarna själva verkar alltså se på genren så 

eftersom den framhålls som den mest användbara. Synsättet konstateras kort 

av flera av informanterna som något självklart utan vidare reflektioner. Därför 

tolkar jag det som att lärarna i stor omfattning ser dokumentärfilm som något 

mindre komplicerat att använda i historieämnet Det är i detta avseende inte 

osannolikt att elevernas synsätt färgas av hur filmerna behandlas i ämnet. 

Marcus och Stoddard ser samma tendenser. De kunde i en undersökning 

konstatera att elever hade hög tilltro till dokumentärgenren då de började sina 

historiestudier och att denna syn hade förstäkts ytterligare något efter 

historiekursens slut.246 

Det är främst via diskussioner och skrivuppgifter som filmbildernas innehåll 

bearbetas i en klassrumssituation och ibland i jämförelse med vad som står i 

läroboken eller annan facklitteratur. På så vis förmedlar lärarna ett ideal som 

omfattar en genetisk historieförståelse och ett vetenskapligt historiebruk. 

Tillvägagångssättet kan sannolikt leda elevernas till en syn som stämmer 

överens med den historia som presenteras i läroboken.  

Med något undantag uttryckte lärarna att med rätt introduktion och 

efterarbete kan det mesta i filmväg användas, beroende på intentionerna i 

                                                             
246  Alan S Marcus & Jeremy D Stoddard, ”The Inconvenient Truth about Teaching History with 

Documentary Film: Strategies for Presenting Multiple Perspectives and Teaching Controversial Issues”, The 

Social Studies, November/December (Heldref Publications, 2009): 279-284. 
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undervisningen. De filmer som rekommenderas handlar emellertid till 

övervägande del om krig, konflikter och folkmord ur ett västerländskt 

perspektiv. Utbudet med detta tema är stort och det verkar därför vara relativt 

enkelt för lärarna att i dessa genrer finna pedagogiskt användbara filmer. En 

annan orsak att lärarna väljer dessa genrer kan vara att politisk och 

ekonomisk historia av tradition finns i bakhuvudet som mest relevant att 

behandla i undervisningen. Andra aspekter av historien framstår inte som lika 

prioriterade. 

Flera av lärarnas utsagor går även i detta avseende att koppla till de 

iakttagelser Marcus och Stoddard gjorde i sin undersökning. Som tidigare 

nämnts finns likheter vad det gäller synen på film som primär- eller 

sekundärkälla. En viktig skillnad är emellertid som tidigare nämnts att 

Stoddard och Marcus granskade Hollywoodfilmens funktion inom ett visst 

undervisningsområde i historiekursen. I min undersökning har lärarna själva 

valt vilka typer av filmer de pratar om i intervjuerna. Likväl framträder ett 

synsätt på dokumentärfilm som mer trovärdig hos mina informanter.247  

Historiebruk och historieförståelse 

 

Informanternas beskrivningar av sina arbetsstrategier med film visar att både 

ett genetiskt och ett genealogiskt perspektiv involveras i undervisningen. Man 

kan i utsagorna tolka att de hanterar filmernas historiebruk på ett medvetet 

och väl genomtänkt sätt. Flera av informanterna pratar om historiebruk som 

ett nytt inslag i kursbeskrivningen för Gy11. Begreppets införande kan tänkas 

ha bidragit till att de intervjuade lärarna närmat sig spelfilmen och börjat se 

den som mer angelägen i en lärosituation än tidigare. Eftersom spelfilmer 

ämnar sig väl som illustrativa exempel för olika bruk av historien kan detta i 

förlängningen bidra till förändrade synsätt på populärkultur i skolan. Ett par 

av informanterna kopplar historiebruk direkt till sina mål med 

filmanvändning i undervisningen.  

 

Några av lärarna nämner uttryckligen begreppet historiebruk som angeläget 

att arbeta med. Historiebruk av skilda slag bearbetas exempelvis i de uppgifter 

som går ut på att jämföra olika perspektiv av historien, sådant som jag har 

kategoriserat under syftet flerperspektivism. Vanligast är dock att lärarna 

arbetar med traditionell källkritik och att filmers sanningshalt då värderas. 

Det är också lätt att glida över till traditionell källkritik då ambitionen är att 

studera historiebruk eftersom skiljelinjen metoderna emellan är oskarp.248 I 

                                                             
247 Alan S Marcus & Jeremy D Stoddard (2007),  303-330. 
248 Per Eliasson, Fredrik Alvén & David Rosenlund m. fl., ”’Det är smart att använda historia i nya 

händelser…’ Historiebruk i skola och samhälle”, i Historiedidaktik i Norden 9, del 1: historiemedvetande – 

historiebruk , red. Per Eliasson & KG Hammarlund m. fl. (Malmö: Holmbergs, 2012), 257-278. 
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min undersökning blir det tydligt att lärarna försöker hitta egna strategier i 

filmbearbetningarna. Därmed kan de hamna i ett gränsland mellan att arbeta 

med historiebruk eller traditionell källkritik. Som tidigare nämnts är 

historiebruk ett relativt nytt begrepp i skolan, förmodligen varierar informan-

ternas uppfattning om begreppets betydelse beroende på hur mycket de 

fördjupat sig i ämnet på egen hand. Flera av informanterna reflekterar och 

funderar och verkar komma till nya insikter om innehåll som kan fogas till 

begreppet historiebruk under samtalen. Nya idéer tar form och ett par in-

formanter ändrar några av sina åsikter mot slutet av intervjun. Mest verkar 

det bero på att de inte haft något forum för att fundera över filmmediet 

ordentligt tidigare. En majoritet uttrycker spontant efter intervjun att det var 

intressant att få tillfälle att prata pedagogik och didaktik på ett djupare plan. 

En slutsats som kan dras är att lärare har behov av större utrymme för 

didaktiska samtal om nya begrepp ska få det genomslag som förväntas då de 

skrivs in som viktiga att bearbeta i ämnesplanen.  

 

Historiebruk blir emellertid något dubbelt för elevernas del att ta in då film 

visas. Dels framträder filmmakarnas bruk och dels lärarens bruk som visar sig 

genom den bearbetning som görs av filmen.  I lärarnas strategier visar sig flera 

varianter av mer eller mindre medvetna historiebruk beroende på vad som 

undervisas och vilka filmer som används. Det verkar vara filmmediet i sig som 

triggar de olika bruken, liksom att lärarna via film kommer in på andra 

områden än den traditionella historieundervisningen påbjuder. Det går inte 

heller att komma ifrån att oavsett lärarambition så innehåller skolans 

grunduppdrag med demokratifostran och insikter om de mänskliga rättig-

heternas betydelse i sig en form av ideologiskt tänkande.  

 

Det blev under arbetet allt tydligare att lärarnas historieförståelse är en viktig 

komponent för den strategi de väljer i undervisningen. Film kan användas för 

att förstärka den historieförståelse som läraren har och vill förmedla till 

eleverna vilket i sin tur säger något om synen på film och hur film kan 

användas pedagogiskt. Lärarna ger uttryck för genealogiska perspektiv vid 

studier av historia på mikronivå och spelfilmer tycks frammana denna form 

av historieförståelse i större omfattning än dokumentärfilmen. Vanligast är 

dock att läraren uttrycker en genetisk historieförståelse i undervisningen. 

Sammanfattning 

I föreliggande avhandling har alltså lärares syn på att använda film i 

historieundervisningen i den svenska gymnasieskolan undersökts. Resultaten 

visar att de intervjuade lärarna ser dokumentärfilm företrädesvis som en sann 

och trovärdig form av faktaförmedling medan spelfilmers innehåll framstår 

som mer komplicerade och angelägna att bearbeta i undervisningen.  
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Informanterna olika syften med att använda film i undervisningen går att dela 

in i fem olika kategorier. Det kan för det första handla om att förmedla fakta 

via dokumentärfilm eller spelfilm i syfte att eleverna ska lära något om 

historien. Här framträder en förmedlingsstrategi där en genetisk historie-

förståelse och ett vetenskapligt bruk av historien hamnar i centrum.  För det 

andra kan lärarens syfte vara att visa fram olika perspektiv av historien. Vid 

dessa tillfällen används filmen som ett historiskt dokument att studera i sig. 

Filminnehållet utgör då underlag för metodstudier om historiesyn och 

historiebruk. För det tredje kan läraren använda spelfilm för diskussioner om 

moral och empati. Här tar läraren hjälp av den genealogiska historieför-

ståelsen som filmen förmedlar för att kunna bearbeta värdeladdade frågor 

som exempelvis demokrati eller mänskliga rättigheter. För det fjärde kan 

spelfilm om historiska perioder användas i syfte att utgöra underlag för 

traditionella källkritiska övningar kring sanningshalt av det förmedlade. För 

det femte kan film användas som intresseväckare. Ytterligare syften med 

filmanvändning kan vara att öva eleverna i att hantera media i stort eller som 

stödfunktion för lässvaga elever. Ibland används film som ett alternativ för att 

komma ifrån läroboken.  

Genom sina syften med att använda film i undervisningen uttrycker informan-

terna mer eller mindre medvetet ett varierande utbud av historiebruk. 

Lärarna ser film i första hand som en effektiv sekundärkälla men några 

enstaka ser filmmediet även som en användbar primärkälla. Trots att doku-

mentärer och faktaprogram framhålls som mest frekvent använda åter-

kommer samtliga lärare till spelfilmernas potential för metodstudier i 

undervisningen. Det kan därför anas att ett tidigare motstånd mot populär-

kulturella företeelser i undervisningssammanhang nu luckrats upp. Möjligen 

kan införandet av begreppet historiebruk i ämnesplanerna ha bidragit till 

detta.   

De filmer som lärarna framhåller som särskilt användbara i undervisningen 

domineras innehållsligt av krig och konflikter utifrån ett västerländskt och 

vanligtvis manligt perspektiv. Jag tolkar detta i ljuset av historieämnets 

traditionella innehållsstruktur samt den rikliga tillgången för denna slags 

film. Studien visar emellertid att lärarna upplever att de är hänvisade att själva 

uppfinna filmens meningsskapande funktion i undervisningssituationen men 

att de sällan har utbildning om filmmediets potential eller tid för didaktiska 

resonemang med kollegor. I svaren framträder det således att film används i 

betydande omfattning men av olika skäl i historieundervisningen på 

gymnasiet men att tid och utbildning bör till i större utsträckning för att kunna 

ta till vara den fulla potential film har som pedagogiskt hjälpmedel.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Informantbrev 

Hej! 

Här kommer informationen jag lovade skicka över vid vårt samtal. 

  

Gymnasielärares syn på att använda film i historieundervisning 

Vid Umeå universitet bedrivs just nu en forskarskola om historiska medier i 

undervisning. Jag ingår i denna forskarskola och håller på med en 

licentiatavhandling inom temat. Det kommer att vara av stort värde att du 

medverkar. 

  

Film är inget nytt fenomen i undervisning. Avsikten med att använda sig av 

mediet kan emellertid skifta från lärare till lärare. Min forskning kommer 

därför att handla om hur lärare tänker om att använd film i 

historieundervisningen och hur de planerar utifrån syfte, mål och möjligheter. 

Detta har inte studerats tidigare i Sverige. 

 

Min forskning är kvalitativ och utgår från en rad intervjuer med verksamma 

gymnasielärare. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och du 

kommer inte att kunna identifieras i avhandlingen. Du kan också när som 

helst avbryta din medverkan. Efter intervjun, som varar max 1 timme, skickar 

jag utskriften till dig så att du kan kontrollera att jag förstått allt på rätt sätt. 

Hoppas du kommer att finna det intressant att delta! 

  

Om du har några frågor går det bra att kontakta mig via mailadress 

catharina.hultkrantz@historia.umu.se eller via telefon. 

  

Jag ser fram emot vårt möte den xx! 

  

Med Vänlig Hälsning 

  

Catharina Hultkrantz 

Institutionen för idé- och samhällsstudier 

Forskarskolan Historiska Medier 

Umeå Universitet 

tel: xxxxxxxx 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

Intervjufrågor 

    (Yrke och syn) Man/Kvinna    

   

Vilket år är du född? 

 

1. Var gick du din utbildning och vilka ämnen har du läst? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? (är det på samma skola?) 

 

3.  Vilka program undervisar du på? 

 

4. Vilka historiekurser håller du i? 

 

5. Skiljer sig din egen syn på vad historia är i förhållande till det som framträder i skolans 

ämnesplaner? (Är det något som visar sig i din lärarstrategi i så fall?) 

 

6. Vad är historia för dig? (Vilket är ditt favoritområde?) (passar din syn ihop med det 

läroböckerna förmedlar i innehåll och upplägg?) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. I vilken omfattning använder du film i historieundervisningen? (Refl. Hi. & 

film) 

 

8. Anser du filmmediet vara givande i undervisningen? (Varför/varför ej?) 

 

9. Vad är syftet med filmvisning tycker du? (Kan det finnas några andra syften?) 

 

10. Finns det några nackdelar med film i undervisningen? 

 

11. På vilket sätt upplever du att film ingår i kursplaner och ämnesbeskrivning till 

historieämnet på gymnasiet? 

 

12. Anser du några speciella filmgenrer vara mer relevanta än andra i 

historieundervisning? (varför?) 

 

13. Finns det några speciella historiska (begrepp), (perioder) eller (kriterier) som du anser 

särskilt lämpliga att ta upp via film? 

 

14. Skulle du kunna visa vilken film som helst i din undervisning, eller är det något som du 

tycker är olämpligt? 
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15. Hur arbetar du med film i undervisning? (Kan du ge exempel på hur du tänker och hur 

du förbereder dig angående upplägg och uppgifter?) 

 

16. Kan det vara svårt att förhålla sig till olika bilder av män, kvinnor, etnicitet, sexualitet 

och klass som  ibland kan förmedlas via film? (vad kan det vara?) 

 

17. Vilket är den största anledningen till att du visar film i skolan? 

 

18. Skulle du vilja använda film mer eller mindre i din undervisning? (Vad skulle behöva 

ändras?)  

 

    (Elever+ uv) 

     

19. Vad tycker eleverna om film i undervisning enligt din erfarenhet? 

 

20. Hur upplever du att filmer landar hos eleverna? (Verkar de ta till sig det du vill och hur 

märker du det?) 

 

21. Upplever du det som lätt eller svårt att få igång diskussioner efter visade filmer? 

 

22. Låter du diskussionen flöda fritt? (eller Är det ofta något som du måste förklara?) 

 

23. Tror du film kan påverka ungdomars syn på historien? 

 

24. Ungdomar konsumerar mycket film utanför skolan. Är det något som påverkar din 

undervisning? (Hur då?) 

 

25. Vad vill du att eleverna ska lära sig via film? 

 

26. Kan du beskriva någon gång då det gick extra bra och någon gång det gick mindre bra 

med film? 

 

27. Hur påverkas dina val av film i förhållande till kurs och typ av klass? 

 

28. Om du skulle göra en topp trelista över filmer att rekommendera andra lärare att arbeta 

med, hur skulle den se ut? (Kan du motivera dina val? Varför är just dessa intressanta?) 

 

(läraren +skolan) 

 

29. Upplever du att din inställning till att använda film i undervisningen ökat eller minskat under 

din tid som verksam lärare, (varför?)       
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30. Diskuterar du någon gång film i historieundervisning med dina kollegor?( hur uppfattar du 

inställningen vara i kollegiet?) 

 

31. Hur ser ditt eget filmintresse ut? 

 

32. Ingick film på något sätt i din lärarutbildning?  (är det något du  skulle vilja ha mer av? 

 

33. Har det någon betydelse för historia som ämne om man förmedlar det via film? 

 

 

                 (Teknik och möjligheter) 

 

34. Hur väljer du vanligtvis ut de filmer som visas? (Varifrån får du tag på dem?) 

 

35. Använder du filmhandledningar eller något annat färdigt material eller hjälpmedel?  

 

36. Upplever du att din skola har goda tekniska möjligheter för film? (Hur ser möjligheterna ut 

för dig om du vill visa en film rent materiellt?)(fungerar det schemamässigt för denna typ av 

läromedel?) 

 

37. Skulle du vilja förändra något på din skola beträffande ny teknik och vad i så fall? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38. Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

39. Kan jag få återkomma om jag kommer på någon detalj som jag glömt? 
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Bilaga 3, Filmlista 

 

Lista över de filmer informanterna rekommenderar andra lärare att använda 

Doris val: 

Land and Freedom (1995) 

(Land och frihet) 109 min. Genre: Drama/War Director: Ken Loach Country: UK, Spain, Italy, 

Germany.     

”Spring 1936, a young unemployed communist, David, leaves his hometown Liverpool to join the 

fight against fascism in Spain. He joins an international group of Militia-men and women, the 

POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). After being wounded he goes to Barcelona, 

where he decides to join another group of fighters. They remain in Barcelona and end up fighting 

other anti-fascist groups. David is disappointed and decides to go back to his old band.”249 

  

Thirteen days (2000)  

(Tretton dagar) 145 min. Genre: Drama/History/Thriller, Director: Roger Donaldson, Country: 

USA  

”A dramatization of President Kennedy's administration's struggle to contain the Cuban Missile 

Crisis in October of 1962.”250   

 

Charlie Wilson’s War (2007) 

102 min. Genre:Biography/Comedy/Drama, Director: Mike Nicols, Country: USA, Germany  

“A drama based on a Texas congressman Charlie Wilson's covert dealings in Afghanistan, where 

his efforts to assist rebels in their war with the Soviets have some unforeseen and long-reaching 

effects.”251   

 

Wag the Dog (1997)  

97 min. Genre: Comedy/Drama, Director: Barry Levinson, Country: USA.   

“Shortly before an election, a spin-doctor and a Hollywood producer join efforts to fabricate a war 

in order to cover up a presidential sex scandal.”252  

  

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 

(filmen är även ett av  Pers val men presenteras enbart här) 

                                                             
249 Se www.imbd.com på sökord Land and Freedom 

http://www.imdb.com/title/tt0114671/plotsummary?ref_=tt_ov_pl 
250 Se www.imbd.com sökord Thirteen days, http://www.imdb.com/title/tt0146309/?ref_=ttawd_awd_tt  
251 Se www.imbd.com sökord:  Charlie Wilson’s War, http://www.imdb.com/title/tt0472062/?ref_=nv_sr_1  
252 Se www.imbd.se sökord : Wag the Dog 
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(Dr. Strangelove eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig älska bomben), 95 min. Genre: 

Comedy/Sci-Fi/War, Director: Stanley Kubrick, Country: UK, USA. “An insane general starts a 

process to nuclear holocaust that a war room of politicians and generals frantically try to stop.”253  

 

Annelies val: 

The Pianist (2002) 

(Pianisten) 150 min. Genre: Biography/Drama/History, Director: Roman Polansky, Country:: 

France, Poland, Germany, UK    

”A Polish Jewish musician struggles to survive the destruction of the Warsaw ghetto of World War 

II.”254   

 

The Boy in the Striped Pyjamas (2008) 

(Pojke I randig pyjamas) 94 min. Genre: Drama/History/War, Director: Mark Herman, Country: 

UK, USA  

“Set during World War II, a story seen through the innocent eyes of Bruno, the eight-year-old son 

of the commandant at a concentration camp, whose forbidden friendship with a Jewish boy on 

the other side of the camp fence has startling and unexpected consequences.”255   

 

Hotel Rwanda (2004)  

(Hotell Rwanda) 121 min. Genre: Biography/Drama/History/War, Director: Terry George, 

Country: UK, USA, Italy, South Africa, “The true story of Paul Rusesabagina, a hotel manager who 

housed over a thousand Tutsi refugees during their struggle against the Hutu militia in 

Rwanda.”256   

 

Marias val: 

Schindler’s List (1993) (filmen är även ett av Pers val men presenteras enbart här) 

195 min, Genre: Biography/Drama/History, Director: Steven Spielberg, Country: USA  

“Oskar Schindler is a vainglorious and greedy German businessman who becomes unlikely 

humanitarian amid the barbaric Nazi reign when he feels compelled to turn his factory into a 

refuge for Jews. Based on the true story of Oskar Schindler who managed to save about 1100 Jews 

from being gassed at the Auschwitz concentration camp. A testament for the good in all of us”257  

 

Robin Hood (2010) 

140 min, Genre: Action/Drama/Hitory, Director: Ridley Scott, Country: USA/UK  

                                                             
253 se www.imbd.com sökord Dr. Strangelove. http://www.imdb.com/title/tt0057012/?ref_=nv_sr_1 
254 Se www.imdb.com, sökord The Pianist, http://www.imdb.com/title/tt0253474/ 
255 Se www.imbd.com sökord: The Boy in the Striped Pyjamas, 

http://www.imdb.com/title/tt0914798/?ref_=fn_al_tt_1 
256 Se www.imbd.com sökord: Hotel Rwanda, http://www.imdb.com/title/tt0395169/?ref_=nv_sr_1 
257 se www.imbd.com, sökord Schindler’s List, http://www.imdb.com/title/tt0108052/?ref_=nv_sr_1 
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“In 13th century England, Robin and his band of marauders confront corruption in a local village 

and lead an uprising against the crown that will forever alter the balance of world power.“258 

  

Pearl Harbor (2001) 

183 min, Genre: Action/Drama/Romance, Director: Michael Bay, Country: USA  

“Pearl Harbor is a classic tale of romance set during a war that complicates everything. It all starts 

when childhood friends Rafe and Danny become Army Air Corps pilots and meet Evelyn, a Navy 

nurse. Rafe falls head over heels and next thing you know Evelyn and Rafe are hooking up. Then 

Rafe volunteers to go fight in Britain and Evelyn and Danny get transferred to Pearl Harbor. While 

Rafe is off fighting everything gets completely whack and next thing you know everybody is in the 

middle of an air raid we now know as ’Pearl Harbor’."259   

 

Emil I Lönneberga (1971) 

95 min, Genre: Children, Director: Olle Hellbom, Country: Sweden/West Germany 

“Emil Svensson lives with his mother and father, little sister Ida, farmhand Alfred, and maid Lina 

on a picturesque farm in Småland. He is an unusually lively little boy, who just can't resist trying 

out every whim that enters into his white-haired head. Always with the best intentions in mind, 

because he is a good-hearted child, but often with catastrophic results, especially for his short-

tempered fater. As a result, Emil spends a lot of quality time in the wood shed carving wood 

figurines and waiting for Anton's temper to cool down. And the father's patience is certainly tried, 

as Emil gets his head stuck in the family's only soup bowl, hoists little Ida up the flag pole, and 

arranges a lavish christmas party for the poor.”260 

  

Helenas val: 

O Brother, Where Art Thou? (2000) 

 106 min, Genre: Comedy/Crime, Directors: Joel Coen & Ethan Coen, Country: UK, France, USA 

“In the deep south during the 1930s, three escaped convicts search for hidden treasure while a 

relentless lawman pursues them.”261   

 

Livet är underbart (1997)  

Orginaltitel: La vita è bella, 116 min, Genre: Comedy/Drama/Romance, Director: Roberto 

Benigni, Country: Italy   

”In 1930s Italy, a carefree Jewish book keeper named Guido starts a fairy tale life by courting and 

marrying a lovely woman from a nearby city. Guido and his wife have a son and live happily 

together until the occupation of Italy by German forces. In an attempt to hold his family together 

and help his son survive the horrors of a Jewish Concentration Camp, Guido imagines that the 

Holocaust is a game and that the grand prize for winning is a tank.”262  

 

                                                             
258 se www.imbd.com, sökord Robin Hood, http://www.imdb.com/title/tt0955308/ 
259 se www.imbd.com, sökord: Pearl Harbor, http://www.imdb.com/title/tt0213149/?ref_=nv_sr_1 
260 Se www.imbd.com, sökord: Emil I Lönneberga, http://www.imdb.com/title/tt0067047/ 
261 se www.imbd.com sökord: O Brother, Where Art Thou? http://www.imdb.com/title/tt0190590/ 
262 se www.imbd.com, sökord: Livet är underbart, http://www.imdb.com/title/tt0118799/?ref_=fn_al_tt_1 
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Elizabeth (1998)  

124 min, Genre: Biography/Drama/History, Director: Shekhar Kapur, Country: UK  

“This film details the ascension to the throne and the early reign of Queen Elizabeth the First, as 

played by Cate Blanchett. The main focus is the endless attempts by her council to marry her off, 

the Catholic hatred of her and her romance with Lord Robert Dudley”263   

 

Johans val: 

Blackadder: Goodbyeee (1989) 

30 min, TV-serie, Genre: Comedy/History/War, Director: Richard Boden, Country: UK 

“After years of futile trench warfare, General Melchett gives the order for the "big push": a suicidal 

charge across the battlefield towards hundreds of German machine guns. Desperate to avoid 

participating, Captain Blackadder hatches a plan to convince his superiors that he has gone insane 

and therefore cannot go into combat.”264 

  

De andras liv (2006) 

Orginaltitel: Das Leben der Anderen, 137 min, Genre: Drama/Thriller, Director: Florian Henckel 

von Donnersmarc, Country: Germany ”In 1984 East Berlin, an agent of the secret police, 

conducting surveillance on a writer and his lover, finds himself becoming increasingly absorbed 

by their lives.”265 

 

Letters from Iwo Jima (2006) 

141 min, Genre: Drama/History/War, Director: Clint Eastwood, Country: USA 

“The island of Iwo Jima stands between the American military force and the home islands of 

Japan. Therefore the Imperial Japanese Army is desperate to prevent it from falling into 

American hands and providing a launching point for an invasion of Japan. General Tadamichi 

Kuribayashi is given command of the forces on the island and sets out to prepare for the imminent 

attack. General Kuribayashi, however, does not favor the rigid traditional approach recommended 

by his subordinates, and resentment and resistance fester among his staff. In the lower echelons, 

a young soldier, Saigo, a poor baker in civilian life, strives with his friends to survive the harsh 

regime of the Japanese army itself, all the while knowing that a fierce battle looms. When the 

American invasion begins, both Kuribayashi and Saigo find strength, honor, courage, and horrors 

beyond imagination”266 

 

Hans val: 

Taxi till den mörka sidan (2007)  

Dokumentärfilm ”Filmaren Alex Gibney undersöker Dilawars sista veckor i livet och visar hur 

beslut tagna av Bush-administrationen ledde direkt till Dilawars död. I jakten på svaret på hur 

tortyren blev vardag och på förklaringen på Dilawars död möter vi medlemmar av Dilawars familj, 

                                                             
263 se www.imbd.com, sökord: Elizabeth, http://www.imdb.com/title/tt0127536/?ref_=fn_tt_tt_1 
264 Se www.imbd.com, sökord Blackadder, Goodbyeee, http://www.imdb.com/title/tt0526712/ 
265 se www.imbd.com, sökord: De andras liv, http://www.imdb.com/title/tt0405094/?ref_=fn_al_tt_1 
266 se www.imbd.com, sökord: Letters from Iwo Jema, http://www.imdb.com/title/tt0498380/ 
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journalisterna som undersökte hans fall, militärpolisen som torterade honom, före detta 

Guantanamo-fången Moazzam Begg, USA:s vicepresident och många andra.(---)Kan terrorism 

förstöra demokratin? Över hundra människor som USA hållit som krigsfångar under kriget mot 

terrorismen har dött under mystiska omständigheter. Den afghanska taxichauffören Dilawar 

tillfångatogs slumpmässigt och misshandlades till döds av amerikanska soldater.”267   

 

War Made Easy: How Presidents & Pundits Keep Spinning Us to Death (2007) 

(Konsten att sälja ett krig), 73 min, Genre: Documentary,  Director: Loretta Alper & Jeremy Earp, 

Country: USA,  

“War Made Easy reaches into the Orwellian memory hole to expose a 50-year pattern of 

government deception and media spin that has dragged the United States into one war after 

another from Vietnam to Iraq. Narrated by actor and activist Sean Penn, the film exhumes 

remarkable archival footage of official distortion and exaggeration from LBJ to George W. Bush, 

revealing in stunning detail how the American news media have uncritically disseminated the 

pro-war messages of successive presidential administrations.”268   

 

Svenska händelser (2012) 

 TV-serie av Vincent Dahlbeck som sändes hösten/vintern 2012 på SVT269  

 

Pers val: 

Maria Larssons eviga ögonblick, (2008) 

131 min, Genre: Drama/Biography, Director: Jan Troell, Country: Sweden, Denmark, Norway, 

Finland, Germany,   

”In a time of social change and unrest, war and poverty, a young working class woman, Maria, 

wins a camera in a lottery. The decision to keep it alters her whole life.”270   

 

Hair (1979) 

121 min, Genre: Comedy/Drama/Musical, Director: Milos Forman, Country: USA, West 

Germany,   

“This movie, based on the cult Broadway musical of the 60s, tells a story about Claude, a young 

man from Oklahoma who comes to New York City. There he strikes up a friendship with a group 

of hippies, led by Berger, and falls in love with Sheila, a girl from a rich family. However, their 

happiness is short because Claude must go to the Vietnam war.”271   

(Per valde även Schindlers’ List (1993) och Dr Strangelove (1964)  

 

Helmuts val:   

                                                             
267 Se informationen på UR:s hemsida:  http://www.ur.se/Produkter/144299-Varfor-demokrati-Taxi-till-

den-morka-sidan 
268 Se: http://www.imdb.com/title/tt1015246/ 
269 Se: http://www.svt.se/svenska-handelser/de-storsta-handelserna-i-den-svenska-moderna-historien 
270 se www.imbd.com, sökord Maria Larssons eviga ögonblick, 

http://www.imdb.com/title/tt0961066/?ref_=nv_sr_1 
271 se www.imbd.com, sökord: Hair, http://www.imdb.com/title/tt0079261/?ref_=nv_sr_3 
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Heimat - Eine deutsche Chronik (1984)  

TV-serie/Drama, Written by Roemer Lievaart, Country: West Germany   

”The series (11 episodes) tells the story of the village Schabbach, on the Hunsrueck in Germany 

through the years 1919-1982. Central person is Maria, who we see growing from a 17 year old girl 

to an old woman, and her family. The family, like the rest of the German people live through the 

crises after WW-I, the rise and fall of Nazism and WW-II, and the rebuilding and the following 

prosperity of the village (as a symbol for the whole country) after WW II.”272   

 

Krigets unga hjärtan (2013)  

Orginaltitel: Unsere Mütter, unsere Väter, TV-serie/Drama, Country: Germany,   

”Berlin, 1941. Five friends eager to become heroes in an adventure that will change the face of 

Europe - and that will forever change them as well. Level-headed, highly decorated officer 

Wilhelm is off to the eastern front with his younger brother Friedhelm, a sensitive dreamer more 

interested in literature than warfare. Deeply in love with Wilhelm is Charlotte, a young nurse who 

looks forward to serving in the Wehrmacht, also on the eastern front. While Greta is a talented 

singer who longs to become another Marlene Dietrich, her Jewish boyfriend Viktor still cannot 

convince his parents to leave Germany... Valor and courage come to the fore, but also betrayal - 

of values, beliefs, humanity. Friedhelm turns into a soulless killing machine... Wilhelm deserts 

his troops and is court-martialed... Charlotte's Nazi ideology crumbles when she betrays a Jewish 

nurse helping the German army... Greta obtains papers for Viktor's escape by selling herself to an 

SS colonel. They and millions of others wanted to be heroes; but none of them could imagine what 

the war would ultimately do to them and to the rest of the world.”273   

 

Rising Sun (1993)  

(Blodröd sol) 125 min. Genre: Crime/Drama/Mytery/Thriller/Action, Director: Philip Kaufman, 

Country: USA,  

“At the offices of a Japanese corporation, during a party, a woman, who's evidently a professional 

mistress, is found dead, apparently after some rough sex. A police detective, Web Smith is called 

in to investigate but before getting there, he gets a call from someone who instructs him to pick 

up John Connor, a former police Captain and expert on Japanese affairs. When they arrive there 

Web thinks that everything is obvious but Connor tells him that there's a lot more going on.”274 

  

Shichinin no samurai (1954) 

(De sju samurajerna), 207 min. Genre: Action/Drama, Director: Akira Kurosawa, Country: Japan, 

”A poor village under attack by bandits recruits seven unemployed samurai to help them defend 

themselves.”275   

  

                                                             
272 Se www.imbd.com, sökord Heimat http://www.imdb.com/title/tt0087400/plotsummary?ref_=tt_ov_pl 
273 Se www.imbd.com, sökord: Krigets unga hjärtan, 

http://www.imdb.com/title/tt1883092/plotsummary?ref_=tt_ov_pl  
274 Se www.imbd.com sökord Blodröd sol, http://www.imdb.com/title/tt0107969/?ref_=fn_al_tt_1 
275 Se www.imbd.com sökord: De sju samurajerna, 

http://www.imdb.com/title/tt0047478/?ref_=fn_al_tt_1  
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