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Abstract 

Syftet med undersökningen är att studera hur lärare i ämnet historia resonerar kring 

användandet av film i undervisningen. Fokus ligger på att undersöka hur lärarna anger att de 

går tillväga när de gör sitt filmurval och i vilket syfte de uppger att de visar film. 

Undersökningen syftar också till att ta reda på hur lärarna uppger att de bearbetar filmerna 

tillsammans med eleverna. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer av fyra 

historielärare från både grundskolan senare del samt gymnasiet.   

 

Undersökningen visar att film kan användas för olika syften i undervisningen. Resultatet 

visar att filmurval och bearbetning av film sker på likartade sätt. Det som kan skilja sig åt är 

förberedelserna inför en filmvisning. Undersökningen visar också att lärarna ser flera 

fördelar med att använda sig av dokumentärfilm även om de inte är helt negativa till att 

använda sig av spelfilm 

 

Ämnesord: Film i undervisningen, syfte med filmvisning, filmurval, förberedelse och 

bearbetning av film, dokumentär- och spelfilm      
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Förord  
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1. Inledning  
Troligen har de flesta ungdomar som vi i dag möter i skolorna film, och rörliga bilder som ett 

naturligt inslag i sina liv. För flera decennier sedan var litteratur den största källan till 

kunskap, men bokens roll har i hög grad kommit att tas över av den visuella kulturen. I dag är 

det så många som 50 % av alla 15-19-åringar som laddar hem filmer för att kunna titta på dem 

via dator eller mobiltelefon (Medierådet). Eftersom skolan ska spegla samhället och utgå från 

elevernas erfarenheter, kan man ställa sig frågan vilken inställning skolan och dess lärare har 

till att använda sig av film i undervisningen.  

 

Enligt Persson (2000) spelar populärkulturen en stor roll för dagens ungdom. Han menar att 

skolan därmed har fått ett alternativt bildningsmedel som konkurrerar om tid, uppmärksamhet 

och intresse (Persson 2000, s 16). Persson menar vidare att kärnfrågan för all pedagogik 

kretsar kring hur lärare kan bedriva en undervisning som bygger på elevernas egna 

erfarenheter. Han menar att det finns två skilda synsätt där lärare kan utgå från elevernas 

erfarenheter. Det ena synsättet innebär att läraren betraktar elevernas verklighetsuppfattningar 

som komplexa. Utifrån detta synsätt tas elevernas tankar och erfarenheter på allvar och 

läraren försöker placera in dem i ett större socialt och historiskt sammanhang. Det andra 

synsättet bygger på att lärarna tar elevernas egna erfarenheter för givna och att de varken 

problematiseras eller diskuteras (Persson 2000, s 49).  

 

Enligt Skolverkets rapport, Undervisningen i 1900-talets historia. Redovisning av ett 

regeringsuppdrag (2000), ökar elevernas intresse för historia desto närmare nutid vi kommer 

(s 4). Eleverna intresserar sig mer för händelser som de kan relatera till och som ligger 

närmare deras egen verklighetsuppfattning. Eleverna upplever därmed att 

historieundervisningen blir mer verklighetsanknuten. Rapporten visar också att användning av 

inslag från såväl radio som TV i historieundervisningen uppskattas av både lärare och elever 

(s 15).                        

 

Utgångspunkter för denna studie är att film har en rättmätig plats i undervisningen när det 

gäller historia, främst för att fånga elevernas intresse och möta dem i deras egen verklighet 

där film är en naturlig del. Denna undersökning är ett försök till att få en inblick i hur lärare 

på två olika skolor i två olika län arbetar med film i historieundervisningen. 
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1.1 Bakgrund 
Eftersom film är en del av det som brukar benämnas som populärkultur kan det vara relevant 

att fördjupa sig i skolans förhållningssätt till populärkulturen ur ett historiskt perspektiv.  

Persson (2000) lyfter fram några dominerande traditioner vad gäller skola och populärkultur. 

Han menar dock att det är svårt att ge en helt rättvis bild av hur skolan har hanterat 

populärkulturen i praktiken.  

 

1.1.1 Skolans syn på populärkultur ur ett historiskt perspektiv 

Före 1950 stängde skolan ute populärkulturen men samtidigt var inte skolans förhållningssätt 

till populärkulturen oproblematisk. Populärkulturen sågs som ett yttre hot som när som helst 

kunde tränga in i skolan (Persson 2000 s. 31).  I början av 1960-talet började skolan ta in 

populärkulturen i undervisningen. Syftet var att eleverna skulle exponeras för populärkulturen 

under kontrollerade former och i små mängder. Eleverna skulle på så vis lära sig att uppfatta 

populärkulturen som dålig och på så sätt inta ett kritiskt förhållningssätt. Grundtanken bakom 

vad som senare skulle komma att kallas vaccinationsmodellen, var att både lärare och 

föräldrar skulle utöva ett noggrant upplysningsarbete istället för att förbjuda, så som 

föregående modell förespråkade (Persson 2000, s. 32-33). Under 1960- och 70-talet 

kompletterades vaccinationsmodellen med kulturtrappan. Enligt denna modell skulle 

elevernas kulturkonsumtion följa trappstegen i en trappa för att successivt nå upp till ett mer 

kvalificerat innehåll i kulturkonsumtionen. Det ansågs också problematiskt att på ett för tidigt 

stadium försöka introducera kultur, som t.ex. texter, på ett trappsteg högre upp än där eleverna 

befann sig. Det fanns dock en viss kritik mot kulturtrappan där ett stillastående mellan 

trappstegen sågs som ett misslyckande och att trappan kunde symbolisera himmel och helvete 

d.v.s. uppe och nere och där trappstegen var en kamp mellan gott och ont (Persson 2000, s. 

37-41).  

 

Under 1960- 70-talet började populärkulturens produkter analyseras både ingående och 

politiskt. Kulturdebatten handlade om att kritik skulle riktas mot både hög- och lågkultur 

eftersom all kultur ansågs bära på värderingar, vilka skulle synliggöras. Förutsättningen för 

ideologikritiken var att all kultur var märkt av det samhälle som det producerades i. Under 

denna tid erbjöd ideologikritiken en pedagogik som syftade till att skapa en medvetenhet hos 

både lärare och elever, samt skapa motstånd (Persson 2000, s. 41-47). 
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Runt 1970- 80-talet introducerades erfarenhetspedagogiken där utgångspunkten var att ta 

tillvara på elevernas egna erfarenheter. Erfarenhetspedagogiken bygger på två olika synsätt. 

Det ena synsättet bygger på att elevernas egna erfarenheter respekteras men nackdelen kan 

vara att elevernas erfarenheter varken utmanas eller problematiseras Det andra synsättet utgår 

från att elevernas erfarenheter ska tas på allvar och respekteras. Till skillnad från det förra 

synsättet är syftet att eleverna ska kunna placera in sina egna erfarenheter i ett större 

sammanhang och på så sätt tillägna sig nya erfarenheter. Ett problem som kan uppstå för 

läraren utifrån båda dessa synsätt är att våga ifrågasätta elevernas förhållande till 

populärkulturen men samtidigt respektera och kunna ta tillvara på elevernas egna 

erfarenheter. Grundtanken med erfarenhetspedagogiken kan sammanfattas med att läraren ska 

utgå från elevernas egna erfarenheter för att de på så sätt ska få möjlighet att skapa sig nya 

erfarenheter (Persson 2000, s. 49-50). 

 

I skrivande stund har populärkulturen fått en alltmer framträdande roll i skolan vilket t.ex. har 

resulterat i att gymnasieskolan har fått ett eget medieprogram. Både forskare, lärare och 

politiker betonar vikten av att skolan arbetar fram en hållbar mediepedagogik som kan 

genomsyra alla ämnen. Skolan ska sträva efter att eleverna ges möjlighet att arbeta både 

teoretiskt och praktiskt med olika medier där populärkulturen får anses ha en central roll 

(Persson 2000, s. 58-59). 

 

1.2 Läroplaner och kursplaner   
Eftersom syftet med undersökningen är att studera hur lärare arbetar med film i 

historieundervisningen är det relevant att uppmärksamma både läroplanernas och 

kursplanernas riktlinjer när det gäller ämnet historia. I Lpo 94 står det under kapitel 2 Mål och 

riktlinjer att eleven efter genomgången grundskola ska ha ”kunskaper om medier och deras 

roll” (Skolverket 2006). I kursplanen för historieämnet på grundskolan står det även att 

”Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven förvärvar förmågan att 

bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiens förlopp” 

(Skolverket 2006). Detta visar på att läraren ska ge eleverna möjlighet att möta olika typer av 

texter och undervisningen i historia inte enbart ska utgå från läroboken där eleverna läser sig 

till kunskap.  
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Även kursplanen för historia på gymnasiet påpekar vikten av att eleverna får möta olika typer 

av källor. I kursplanen för historia ligger betoningen på källkritiken som anges vara ämnets 

grund. Ämnets syfte är att eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande vilket ”gynnar förmågan 

att stå kritisk såväl inför historiska källor som inför texter och andra medier i vår tid” 

(Skolverket 2006). Här ligger ett stort ansvar på lärarens förhållningssätt till att låta eleverna 

arbeta med olika typer av källor. En annan viktig aspekt är hur läraren ger eleverna möjlighet 

att bearbeta källorna.         

 

1.3 Begreppsförklaringar  
Här nedan presenteras tre definitioner på de begrepp som vi använder oss av i 

undersökningen. 

 

1.3.1 Definition av spelfilm  

Enligt Nationalencyklopedin utmärks en spelfilm av att den grundas på ett manuskript med 

både detaljerade sceninstruktioner och en inövad dialog. Dessutom förkroppsligas vanligtvis 

karaktärerna av skådespelare och inspelningen äger rum genom att en scen i taget filmas 

under kontrollerade former. En dokumentärfilm är även spelfilmens motsats.    

 

1.3.2 Definition av dokumentärfilm        

Utifrån Nationalencyklopedins definition är dokumentärfilmen en film som saknar ett påhittat 

och spelat innehåll, vars syfte är att klargöra ”sanningen” genom att rekonstruera fakta. Här 

betonas dock att avgränsningen mellan en dokumentärfilm och en spelfilm emellanåt kan vara 

något otydlig. Avgränsningen kan vara oklar av den anledningen att dokumentärfilmer ofta 

innehåller dramaturgiska grepp vilka särskilt används flitigt i spelfilmer.   

 

1.3.3 Definition av journalfilm  

En Journalfilm är enligt Nationalencyklopedin en form av dokumentärfilm eller nyhetsfilm 

som regelbundet visades på biografer före en långfilm. Journalfilmer summerade därmed ofta 

samtida nyhetshändelser eller så kunde den förmedla samhällsinformation. Under 1960-talet 

blev det emellertid svårt för journalfilmen att konkurrera med nyhetsförmedlingen på TV. 

Produktionen av journalfilmer upphörde därför till stora delar under detta decennium.   
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1.4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i ämnet historia resonerar kring 

användandet av film i historieundervisningen. Det som står i fokus är att undersöka hur 

lärarna resonerar om hur de går tillväga när de väljer ut vilka historiska dokumentär- eller 

spelfilmer som de visar upp för en grupp elever, i vilket syfte de visar film, samt att undersöka 

hur lärare resonerar om på vilka olika sätt en historisk spelfilm/dokumentärfilm bör bearbetas 

tillsammans med eleverna.  

 

Utifrån vårt syfte har vi valt utgå från följande frågeställningar:  

 Vilka pedagogiska överväganden uppger lärarna att de gör när de utför sina filmurval? 

 Hur beskriver lärarna syftet med att använda sig av film i historieundervisningen?  

 Hur uppger de tillfrågade lärarna att de bearbetar filmerna tillsammans med eleverna?   
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2. Forskningsbakgrund  
I detta avsnitt behandlas tidigare forskning som anses vara relevant för undersökningens syfte 

och frågeställningar. Fokus är främst riktat mot tidigare forskning om spelfilmens och 

dokumentärfilmens funktion som historieförmedlare, samt hur dessa typer av film kan 

bearbetas i historieundervingen. Avsnittet är uppdelat i fyra olika rubriker vilka är: Filmen 

och det vidgade textbegreppet, Spelfilmer med historiska motiv, Filmvisning i 

historieundervisningen och dokumentärfilm i historieundervisningen.     

 

2.1 Filmen och det vidgade textbegreppet  
Holmberg (2006) påpekar att vår största mediekonsumtion i dagsläget är film och rörliga 

bilder. Hans tes är att undervisningen i skolan blir både mer lustfylld och mer lärorik genom 

att filmanvändningen utökas. Trots att formuleringen om behovet av ”det vidgade 

textbegreppet” finns med i skolans läroplaner menar han att det inte är någon självklarhet att 

film inkluderas i undervisningen. Han påpekar dock att film har fått samma status som mer 

klassiska medieformer som exempelvis litteratur och teater i undervisningen. Enligt Holmberg 

utgör emellertid detta påstående ingen självklarhet att undervisning om film förekommer i 

någon hög utsträckning. Utifrån på vilket sätt filmen används som ett redskap i 

undervisningen menar Holmberg, att det tycks vara vanligast att den nyttjas utifrån sitt 

innehåll – att den alltså ska utgöra en del av ett ämnesområde. Han förespråkar istället att 

filmen bör användas som ett slags språk som behandlas utifrån samma förutsättningar som 

andra språk. För att lärare på så vis ska kunna fullfölja läroplanernas anvisningar är det viktigt 

att eleverna ges möjlighet att såväl titta på film som prata om film, samt producera egna 

filmer (Holmberg 2006, s. 503-504).   

 

Elisabeth Lindmark (2004), högskolelektor i svenska, betonar också att medier och film utgör 

en betydelsefull aspekt av de flesta ungdomars vardag. Utifrån denna utgångspunkt menar hon 

att skolan inte längre kan betraktas som en ensam kunskapsförmedlare. De attityder som 

medierna förmedlar betraktar hon som viktiga att diskutera med eleverna utifrån den 

värdegrund som framkommer i läroplanerna. Lindmark refererar till läroplanskommitténs 

betänkande SOU 1 992:94 Skola för bildning när hon betonar vikten av att elevernas 

medieintresse tas på allvar. Det är alltså viktigt att eleverna får möjlighet att både bekanta sig 

med och analysera det speciella språk som de visuella bilderna skapar. Enligt Lindmark är 

denna aspekt viktig eftersom eleverna ges möjlighet att ta personlig ställning för att de 
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därmed inte ska kunna bli manipulerade. Hon påpekar att det vidgade textbegreppet innebär 

att förbättra elevernas möjligheter att texter inte alltid behöver läsas, utan att texter även kan 

upplevas med hörseln och synen i andra former, som teater och film exempelvis. Lindmark 

betonar dock att denna aktivitet främst äger rum inom svenskämnet. Lärarens uppgift består 

följaktligen i att ge eleverna redskap för att kunna tolka såväl skriven text som andra former 

av text som upplevs med ögat och örat (Lindmark 2004, s. 9-10).     

 

Ekholm och Kleveland (2001) påpekar också att arbetet med film i grundskolan har fått störst 

genomslag i kursplanerna för svenskämnet, där betydelsen av att arbeta med film likställs med 

att läsa såväl skönlitteratur som att se teater. I likhet med Lindmark menar de följaktligen att 

kursplanen för svenskämnet baseras på tanken om det vidgade textbegreppet. Tanken med 

film som uttrycksform gör sig gällande i kursplanen för svenskämnet i grundskolan på 

följande sätt: ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan 

ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium.”. Ekholm och 

Kleveland redogör i sin skrift främst om svenskämnet på grundskolan, men i kursplanen för 

svenska B på gymnasiet nämns också behovet av att eleverna tillägnar sig litterära texter i 

form av böcker, teater och film (Ekholm & Kleveland 2001, s. 19-25).   

 

2.2 Spelfilmer med historiska motiv  
Zander (2004) diskuterar både filmens betydelse och funktion som historieförmedlare. Han 

belyser sitt resonemang om vilken betydelse spelfilmen har som historieförmedlare genom att 

utgå från den amerikanske författaren Gore Vidals påstående om att filmen är 1900-talets 

viktigaste förmedlare av både historiska och samtida budskap. Zander påpekar vidare att 

historiska motiv ständigt har lockat till sig en bred publik, vilket delvis är en följd av 

filmmakarnas löften om att filmerna baseras på sanna händelser.  

 

Forskarna Snickars och Trenter (2004) påpekar även att allmänhetens attityder och 

föreställningar om historia alltmer påverkas av filmmediet som historieförmedlare. De belyser 

detta påstående med att hänvisa till att en historisk spelfilm eller en historisk dokumentärfilm 

oftast når högre tittarsiffror, än antalet som läser en populärhistorisk bästsäljare. Forskarna 

betonar alltså att den historiska spelfilmen fungerar som ett fruktbart kommersiellt koncept 

inom den internationella filmindustrin (Snickars & Trenter 2004, s. 8).             
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Zander betonar dessutom att 1990-talets ohämmade berättartekniska genombrott innebär att 

filmer med historiska motiv har fått ett ökat inflytande (Zander 2004 s. 125). Han 

exemplifierar sitt resonemang ovan med landstigningsscenen i filmen Rädda menige Ryan 

(1998) av Steven Spielberg. Han menar alltså att den tekniskt avancerade kameratekniken i 

denna film ger upphov till en ökad känsla av realism hos tittaren. Detta uttrycker Zander på 

följande sätt: ”Den nakna skildringen av krigets fasor på Omaha Beach får tack vare 

användningen av vibrerande och skakiga handkameror i kombination med en tät, skicklig 

klippning en nerv och närvarokänsla som få andra krigsfilmer har.” (Zander 2004, s. 126). 

Han redogör bland annat för regissören Spielbergs resonemang om att syftet med dessa 

effekter var att skildra landstigningen på ett så historiskt korrekt sätt som möjligt.  

 

Zander (2004) påpekar dock att det inte är helt oproblematiskt när filmer fyller en funktion 

som historieförmedlare. Han menar att problem kan uppstå om en filmmakare okritiskt 

representerar historiska händelseförlopp som har varit omtvistade på ett politiskt korrekt sätt. 

Problematiken består därmed i att det som representeras blir tillrättalagt vilket gör det svårt 

för andra motbilder att göra sig gällande. Ett annat problem är om den politiskt tillrättalagda 

versionen är det enda historiska dokument som finns kvar. Han menar att det dessutom 

uppstår en liknande svårighet om vissa historiska förlopp och personer ägnas en förhöjd 

uppmärksamhet både på bio och på TV, medan andra delar medvetet väljs bort eller glöms 

bort helt (Zander 2004, s. 128). Denna problematik med filmskapandet lyfter också 

Hermansson Adler (2004) fram: ”Men vid flera tillfällen i historien har makten skaffat sig 

konstnärliga propagandister, och idéerna har tillhandahållits av de styrande för att ge makten 

ett ansikte präglat av de sköna konsterna.” (Hermansson Adler 2004, s. 146). För filmskapare 

har detta under 1900-talet exempelvis inneburit att filmregissörer upplevt en ständig rädsla för 

filmcensurens stora inverkan, i såväl demokratier som totalitära regimer. Den politiska 

makten har alltid haft en betydande inverkan på filmcensuren.              

 

Zander (2004) påpekar att det visuella mediet kan tendera att likrikta det kollektiva minnet, 

och att detta belyser den urvalsproblematik som präglar den visuella historieförmedlingen. 

Enligt honom kan emellertid den visuella historien bidra till att framställa sådan historia som 

har varit förpassad i kollektiv glömska. Det har exempelvis förekommit att viktiga historiska 

frågor har behandlats i spel- och dokumentärfilmer innan dessa har fallit inom ramen för de 

professionella historikernas intresse. Ett tydligt exempel som Zander belyser sitt resonemang 

med är TV-serien Förintelsen (Holocaust, 1978) som gav upphov till ett förnyat intresse i 
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såväl USA som Västeuropa för det nazistiska folkmordet. En relevant fråga som ställdes i 

samband med det förnyade intresset för förintelsen var om den överhuvudtaget bör skildras i 

populärkulturella sammanhang (Zander 2004, s. 128-129).   

 

Zander (2004) påpekar att filmmakare ofta ägnar en viss möda åt att placera in historiskt 

korrekta detaljer, som att utrusta karaktärerna med exempelvis tidstypiska kläder och föremål. 

Han betonar emellertid att denna detaljrikedom inte nödvändigtvis ger förutsättningar för att 

det ska bli en bra historisk film. Alltså menar han att medvetna anakronismer i en historisk 

film kan uppfylla ett visst syfte som inte behöver påverka huruvida filmen fungerar som 

historieförmedlare eller inte. Han exemplifierar sitt påstående med hollywoodfilmen 

Gladiator (2000) där den romerska armén använder sig av brinnande pilbågsammunition 

under inledningsscenen, även om det är historiskt klarlagt att de inte brukade sådan 

ammunition. Det specifika syftet med att låta den romerska armén använda sig av brinnande 

ammunition är att åskådliggöra att romarna var ledande inom den antika utvecklingen. 

Zanders slutsats är att objektivt källgranskade fakta som utmärker historievetenskapen inte 

stämmer överens utifrån målsättningen med filmen som historieförmedlare. I filmens värld är 

det viktigare att såväl möjligheter som försättningar ges för att skapa dramatik, men att även 

identifikation skapas hos tittaren för rollinnehavarna (Zander 2004, s. 131-132). Hermansson 

Adler (2004) menar exempelvis att en givande uppgift är att låta eleverna granska den 

historiska riktigheten utifrån innehållet i en film som skildrar ett historiskt händelseförlopp. 

För att kunna ta reda på detta menar de att frågor i stil med ”Ger verkligen Rädda menige 

Ryan en rättvis bild av invasionen i Normandie?” bör ställas (Hermansson Adler 2004, s. 149-

150).      

 

Enligt Zander (2004) uppstår även en annan problematik genom att filmer med historiska 

teman inte ger något utrymme för att ta i beaktanden den tvekan som historieforskaren ibland 

ger uttryck för, i form av ”kanske”, ”måhända” och ”troligtvis” exempelvis. En konsekvens 

av detta som kan uppstå kan vara att filmmakarna enbart väljer ut och skildrar några 

representativa karaktärer för att gestalta ett komplext och omtvistat historiskt händelseförlopp. 

Zander menar att filmer med historiska motiv oftast är ensidigt skildrade utifrån ett visst 

perspektiv, vilket särskilt åskådliggörs i hollywoodfilmer där tittaren inbjuds att såväl 

identifiera sig med hjälten som att ta avstånd från de onda (Zander 2004, s. 133-134). Zander 

tillskriver också det romantiska temat en viss betydelse som han menar är vanligt 

förekommande inom denna filmgenre där historiska motiv är i fokus. Kärlekstemat är ett 
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inslag som ofta närvarar utan att det på något sätt är historiskt klarlagt att det faktiskt har 

förekommit (Zander 2004, s. 134).  

 

Zander (2004) belyser i viss utsträckning den kritik som har framkommit mot filmer med 

historiska motiv. Han lyfter till exempel fram det genetiska perspektivet som eftersträvar att 

förmedla en korrekt och sanningsenlig bild av det förflutna inom ramen för den skildrade 

tidens egna förutsättningar. För att kunna åstadkomma detta anses det vara viktigt att 

framkalla en viss känsla för den skildrade epokens miljö, stämning och atmosfär. Det finns 

också representanter för ett genealogiskt synsätt som istället fokuserar på att filmer med 

historiska motiv ska tolkas utifrån den period då filmen tillkom. De mest principfasta 

representanterna för detta perspektiv menar alltså att filmer som utspelas i historiska miljöer 

endast handlar om det nuvarande oberoende av hur mycket resurser filmmakarna har ägnat åt 

att berika filmens händelseförlopp med historiska detaljer, i form av både historiskt korrekta 

miljöbeskrivningar och rekvisita (Zander 2004, s. 136-137).                  

 

Zanders (2004) egen syn på motsättningen mellan den genealogiska och den genetiska 

riktningen är att de i hög utsträckning kan komplettera varandra. Han menar alltså att många 

filmmakare strävar efter att förmedla ett budskap om den period som framställs även om 

aktuella värderingar ofrånkomligen gör sig gällande i den färdiga filmprodukten. 

Utgångspunkten som han företräder är därmed att de båda perspektiven inte utesluter varandra 

(Zander, s.138-139). Enligt Snickars och Trenter (2004) bör inte spelfilmer endast diskuteras 

utifrån ett historieförmedlande perspektiv, utan att en spelfilm i sig alltid fungerar som ett 

slags historiskt dokument och källa. De menar alltså i likhet med Zander, att en spelfilm med 

historiska motiv ofta belyser sin egen samtid och sociopolitiska kontext. Snickars och Trenter 

exemplifierar denna samtidskoppling genom att hänvisa till historiska spelfilmer som 

produceras i diktaturer, som propagandafilmen Kolberg (1945), som spelades in i 

Nazityskland under slutet av andra världskriget. De menar alltså att denna film som skildrar 

Tysklands befrielse från Napoleons armé är ett tidstypiskt dokument från Nazityskland under 

1940-talet (Snickars & Trenter 2004, s. 21). 
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2.3 Filmvisning i historieundervisningen  
Zander (2004) påpekar vikten av att läraren förbereder sig innan filmvisningen. Enligt honom 

bör en lärare titta igenom den aktuella filmen minst två gånger innan den visas upp i 

klassrummet för att kunna förbereda lämpliga frågor. Han menar att läraren på så vis får fler 

intressanta infallsvinklar att utgå ifrån (Zander 2004, s. 151).  

 

Hermansson Adler (2004) anser att en film med historiska motiv kan ge upphov till goda 

förutsättningar för fördjupade studier inom historieundervisningen. De menar att följande 

aspekter är viktiga att utgå från:  

 Syfte: Vad vill filmen uppnå hos den som tittar? På vilket sätt framställs samhället och 

karaktärerna?   

 Medel och effekter: Vilka metoder använder sig filmen av för att uppfylla syftet? 

Vilka filmtekniska grepp finns med och förstärker filmen? Vilken slags kamerateknik, 

ljud, ljus och bild förstärker framställningen? Hur är dialogen utformad och vilken 

funktion har den? Hur ser personkarakteristiken och miljöerna ut? På vilket sätt 

påverkar detta filmen?  

 Innehåll: Vilket/vilka budskap förmedlar filmen? Utmärks framställningen av några 

parallella berättelser och hur är de i så fall skildrade? Var i händelseförloppet finns 

höjdpunkterna med? På vilket kan slutet tolkas? Utifrån vilka kriterier kan filmen 

kritiseras idag? (Hermansson Adler 2004, s. 145)   

Hermansson Adler (2004) menar att elevernas analys av filmer med historiska motiv, dess 

skapare samt av vilka krafter som har motverkat eller samverkat skapandet av filmerna, ger 

upphov till nya perspektiv. De nya perspektiven bidrar i sin tur till en djupare historisk 

kunskap och förståelse befästs hos eleverna (Hermansson Adler 2004, s. 149)    

 

Terner (1971) lägger fram olika förslag på när en film bör visas i en undervisningssituation. 

Han menar att ett av syftena kan vara att väcka elevernas intresse och skapa motivation för ett 

nytt ämnesområde. Terner påpekar då vikten av att använda sig av filmen som en 

introduktion. Han betonar emellertid att tidpunkten och syftet är avgörande faktorer när det 

gäller filmvisning i klassrummet. (Terner 1971, s. 24). 

 

Historielärarna Jan Smith och Monica Öttenius exemplifierar också i Historielärarnas 

förenings årsskrift (2005) för hur en film med historiska motiv kan användas i 
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historieundervisningen. De betonar vikten av att läraren inte kommenterar filmen på något vis 

innan filmvisningen inleds i klassrummet. Därutöver presenterar de tre lämpliga strategier på 

hur eleverna kan arbeta med en sådan film. Smith och Öttenius utgår i sitt resonemang från 

den ryska filmen Brända av solen (1994) av Nikita Michalkov. Den första strategin för 

eleverna är att de ska skriva ner sina egna idéer och funderingar om filmen, när de arbetar 

utifrån filmen och dess innehåll. Författarna menar alltså att dessa anteckningar kan fungera 

som en slags utgångspunkt för vidare diskussion. Om denna metod inte fungerar på ett 

adekvat sätt menar de att eleverna kan arbeta med filmen utifrån frågor som är relaterade till 

filmens innehåll, som exempelvis hur skildras våldet i filmen? och vilka symboler hittar ni 

och vad står de för?  

 

Den andra tillämpbara strategin är att dela in eleverna i grupper och att de får möjlighet att 

undersöka den historiska bakgrunden till händelserna som framställs i filmen. Utifrån 

filmexemplet Brända av solen menar Smith och Öttenius att en grupp till exempel kan 

undersöka bakgrunden till det ryska inbördeskriget utifrån frågor som ”vad hände med den 

ryska borgarklassen och de intellektuella?” och ”vilka var de vita och de röda?”. En annan 

grupp kan undersöka vilken betydelse den ryska filmen hade för revolutionen och 

propagandan och vilka förutsättningar rysk film hade under kommunismen. Den tredje 

strategin som kan tillämpas är att ge eleverna möjlighet att studera villkoren för filmens 

tillkomst. Smith och Öttenius menar att två lämpliga frågor som eleverna kan arbeta med 

utifrån denna strategi är: ”hur såg situationen ut i Ryssland när filmen hade premiär år 1994?” 

och ”märker man som tittare av denna tid i filmen?”. Författarna påpekar dock att dessa 

strategier endast bör ses som förslag på hur en film med historiska motiv kan användas och 

bearbetas i historieundervisningen (Smith och Öttenius 2005, s. 105-107).        

 

2.4 Dokumentärfilm i historieundervisningen  
Ludvigsson (2004) försöker definiera en historisk dokumentärfilm på följande sätt: ”en 

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” (Ludvigsson 2004, s. 

124). Ludvigsson påpekar att formuleringen ”gör anspråk på” är viktig på så vis att den 

understryker att verkligheten kan framställas på olika vis. Han betonar dessutom att alla 

historiska dokumentärer för den sakens skull varken är lika rimliga eller historiskt korrekta. I 

det avseendet är det viktigt att lyfta fram någon form av bildmaterial för att förmedla filmens 
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budskap, men det finns dock inte alltid några tillgängliga autentiska bilder att berätta om 

(Ludvigsson 2004, s. 124).  

 

Ludvigsson (2004) menar att det främst är tre tillvägagångssätt som används för att förmedla 

det förflutna i en historisk dokumentärfilm. Dessa tre tillvägagångssätt benämner han som 

förklarande, observerande och medverkande. Den förstnämnda strategin innebär att en 

berättare kommenterar det som filmen gestaltar och denna berättare kan antingen vara synlig 

för tittaren eller vara ”osynlig” för tittaren, genom att inte synas i Tv-rutan. Detta 

tillvägagångssätt är vanligt förekommande när dokumentärfilmaren utgår från ett historiskt 

bildmaterial som exempelvis gamla fotografier eller journalfilmer. Berättaren behövs 

följaktligen i detta fall för att förklara vad bilderna representerar. Ett annat tillvägagångssätt 

som Ludvigsson redogör för är den observerande som innebär att dokumentärfilmaren låter 

tittarna iaktta den filmade världen utan att någon berättare medverkar. Det är dock omöjligt att 

filma det förflutna i efterhand men det är inte ovanligt att filmmakare låter skådespelare agera 

som människor som levt i det förflutna. Det tredje tillvägagångssättet är den medverkande där 

filmaren deltar som en aktör i filmen, vilket främst är en vanlig metod vid genomförandet av 

intervjuer. I samband med intervjuer intervjuas ofta en äldre människa som deltog i det 

händelseförlopp som skildras i dokumentären och intervjuaren märks ofta på olika sätt 

(Ludvigsson 2004, s. 124-125).       

 

Ludvigsson (2004) påpekar att dessa olika strategier används i olika historiska dokumentärer 

för att iscensätta det förflutna. Det är vanligt att dokumentärfilmare väljer ut ett 

tillvägagångssätt som de inriktar sig på helt, som exempelvis den förklarande eller den 

medverkande. Ludvigsson menar att det förklarande tillvägagångssättet var vanligast 

förekommande i historiska dokumentärer fram till 1970-talet, eftersom det fanns en starkt 

rådande politisk uppfattning att filmerna skulle utbilda tittaren. Under detta decennium 

svängde dock pendeln och intresset för olika enskilda människors minnen och livsöden. 

Dessutom bidrog den nya filmtekniken med mer lätthanterliga kameror som kunde användas i 

de intervjuade människornas hem till att det medverkande tillvägagångssättet ökade alltmer. 

Ludvigsson påpekar dock att det under 1990-talet blev alltmer vanligt att en berättare 

medverkade i Tv-rutan igen (Ludvigsson 2004, s. 125).  

 

Ludvigsson anser att det finns goda möjligheter till att förmedla kunskaper om det förflutna. 

Dokumentären kan följaktligen förmedla bildintryck och känslor inför olika historiska 
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händelseförlopp. Han menar vidare att en intervju med ett ögonvittne eller att de historiska 

detaljer som en gammal arkivfilm visar upp kan ge ett bestående intryck hos tittaren. Enligt 

Ludvigsson ger den historiska dokumentärfilmen även upphov till vissa begränsningar, vilket 

består i att denna typ av film oftast inte är längre än en timme. Detta bidrar således till att 

antalet ord som förmedlas blir aningen begränsat. De olika hörsel- och synintryck som 

förmedlas genom en dokumentärfilm gör det dessutom besvärligt för tittaren att följa med i 

längre teoretiska resonemang. Ludvigsson påpekar även att en annan form av begränsning 

uppstår genom att TV: n är ett massmedium som riktar sig till många människor. Såväl 

politiker som marknadens sponsorer har av den anledningen ett visst intresse av att kontrollera 

den informationen som förmedlas i TV-rutan. Ludvigsson påpekar exempelvis en viss 

problematik med att statligt ägd TV ofta tvingas förmedla budskap som ligger i linje med vad 

som uppfattas vara politiskt korrekt. En annan problematik består dessutom i att en 

filmproducent ofta gör dokumentärfilmer som TV-tittarna visar störst intresse för. Enligt 

Ludvigsson blir det således svårare för någon som vill producera en dokumentärfilm som inte 

handlar om krigshistoria, om krigshistoria är det som tittarmassorna visar störst intresse för 

(Ludvigsson 2004, s. 140).  

 

Marcus och Stoddard (2009) diskuterar i en artikel lärares användning av dokumentärfilm i 

undervisningen som ett medel att få fördjupad kunskap om det förflutna. Därutöver försöker 

de ge förslag på hur lärare rent praktiskt kan arbeta med en historisk dokumentärfilm för att 

uppnå målen med historieundervisningen. Deras huvudsakliga argument är dels att det är en 

värdefull metod för att belysa mångfalden av perspektiv på händelser i det förflutna, och dels 

att det kan ses som ett fruktbart sätt att lära ut om historiska händelser som har varit 

omtvistade. Utifrån sina egna undervisningserfarenheter menar de att flera lärare varken 

uppmärksammar eller belyser den mångfald av perspektiv som en dokumentärfilm ger uttryck 

för. Istället väljer de flesta lärare att följaktligen betrakta historiska dokumentärfilmer som en 

rent objektiv kunskapskälla. Enligt Marcus och Stoddard innebär detta att flera historielärare 

inte är bekanta med vilka tillämpbara strategier som finns för att bidra till en bättre förståelse 

hos eleverna för dokumentärfilmens komplexitet (Marcus & Stoddard 2009, s. 279).    

 

Marcus och Stoddard (2009) påpekar att bruket av att visa film i klassrummen har ökat 

avsevärt under de senaste 20 åren, vilket har underlättats av en förbättrad tillgänglighet av 

såväl dokumentär- som spelfilm. Enligt en studie som de refererar till av Hobbs (2007) 

används TV och film mer flitigt i undervisningen, än andra typer av medier som exempelvis 
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dagstidningar, tidskrifter eller Internet. Marcus och Stoddard hänvisar dessutom till en 

undersökning (2007) som de själva har genomfört som framhåller att 82 % av de 

historielärare som tillfrågats, visar dokumentärfilm minst en gång i veckan. De menar att detta 

visar på en omfattande användning av dokumentärfilm i historieundervisningen. Författarna 

påpekar dock att en närmare granskning är nödvändig av hur dokumentärfilm används och av 

vilket/vilka syften lärarna har med att visa dokumentärfilm i undervisningen (Marcus & 

Stoddard 2009, s. 279).  

 

Enligt Stoddards egen studie (2009) som syftade till att kartlägga hur amerikanska high 

school-elever analyserar och tolkar filmer som visas i historieundervisningen, betraktar 

eleverna dokumentärfilmer som en mer trovärdig informationskälla än textböcker. Marcus 

och Stoddard menar dock i detta avseende att studenters tilltro till dokumentärfilmer som en 

trovärdig kunskapskälla är problematisk om unga människor ska betraktas som kritiska 

filmkonsumenter. De påpekar vidare att läraren måste tillhandahålla goda redskap och 

metoder för att kunna utveckla elevernas förståelse för de perspektiv som skildras i en 

dokumentärfilm. Dessutom betonar de vikten av att eleverna ges möjlighet att jämföra 

dokumentärfilmen i relation till andra typer av historiska kunskapskällor. Marcus och 

Stoddard (2009) menar att historiska dokumentärfilmer kan bidra till att uppfylla det 

övergripande målet att förberedda studenterna för ett liv i ett demokratiskt väl fungerande 

samhälle. Enligt författarna spelar den historiska dokumentärfilmen en avgörande roll för att 

studenterna ska kunna uppfylla detta mål. Lärarnas uppgift att skapa möjligheter att värdera 

olika typer historiska kunskapskällor om ett förflutet händelseförlopp är ett sätt att låta 

eleverna dra sina egna slutsatser om vad som egentligen har skett. En historisk 

dokumentärfilm kan följaktligen utgöra en typ av kunskapskälla som eleverna ges möjlighet 

att både tolka och analysera för att bedöma vad som har skett i det förflutna (Marcus & 

Stoddard 2009, s. 281). 
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3. Metod 
Undersökningen är i huvudsak en kvalitativt utformad empirisk studie. Metoden för 

undersökningen har varit semistrukturerade intervjuer med lärare. Genomförandet av 

undersökningen har utförts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vilka 

dessa är och hur dessa har följts presenteras i avsnitt 3.3. 

 

3.1 Semistrukturerade intervjuer 
Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas men intervjuaren är samtidigt flexibel och låter den intervjuade utveckla sina idéer. 

Fokus ligger på den intervjuade och den som intervjuar låter den intervjuade använda sina 

egna ord och utveckla sina egna tankar. På så sätt inbjuder semistrukturerade intervjuer till 

mer djupgående undersökningar som utforskar personliga erfarenheter och känslor. 

(Denscombe 2000, s.135-136). 

 

Avsikten med de semistrukturerade intervjuerna har varit att skapa en samtalsliknande 

situation. Ett antal stödfrågor till lärare har funnits nedtecknade (se bilaga). Alla intervjuer har 

bandats för att säkerställa att den intervjuade verkligen sade vad intervjuaren hörde, samt att 

inga ledande frågor ställdes. 

 

Samtliga av de intervjuade deltog frivilligt. Intervjuerna genomfördes mellan den 19 april och 

31 april. 

 

3.2 Undersökningsgrupp 
Den valda undersökningsgruppen består av fyra lärare som alla är män. Åldern på 

informanterna i undersökningsgruppen sträcker sig mellan 37 år till 59 år. Två av lärarna 

undervisar i historia på gymnasiet och två undervisar i historia på högstadiet. Lärarna arbetar 

på två olika skolor i två olika län.  De fyra respondenterna har medvetet valts ut baserat på att 

vi tidigare varit i kontakt med dessa under vår verksamhetsförlagda utbildning. En annan 

anledning till vårt urval av respondenter är att vi var medvetna om att de fyra vi valt ut arbetar 

med film i sin undervisning. 
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3.3 Etiska principer 
Vetenskapsrådet har sammanställt fyra allmänna huvudkrav på forskning, Detta för att skydda 

individen. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Hur vi har uppfyllt kraven och 

tillvägagångssättet beskrivs nedan under respektive rubrik.  

 

3.3.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att ”forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande” (Vetenskapsrådet, 1990). Undersökningens syfte skall anges och det skall framgå 

att deltagandet är frivilligt. De berörda lärarna deltog frivilligt och informerades om att vårt 

syfte med intervjun var att undersöka hur film används i historieundervisningen. 

 

3.3.2 Samtyckeskravet 

Detta krav handlar om att informanterna själva har rätt att bestämma om de vill medverka 

eller ej. Samtliga informanter i undersökningen medverkade frivilligt.   

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att ”alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 1990). Lärarna har muntligen informerats om att vi 

garanterar fullständig sekretess. I undersökningen benämns både lärare och skolor med 

fingerade namn och inga uppgifter finns med som skulle kunna röja deras identitet. 

 

3.3.4 Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att alla insamlade uppgifter enbart får användas för forskningsändamål 

viket också informanterna informerats om. 

 
3.4 Bearbetning av material  
Vid bearbetningen av materialet från de kvalitativa intervjuerna har vi sökt efter 

återkommande teman och mönster som har kunnat besvara våra frågeställningar. Dessa teman 

har sedan använts i både resultat– och analysdel.  
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4. Resultatredovisning  
Vi har valt att redogöra för resultatet från intervjuerna genom att presentera de olika 

respondenterna var för sig. Anledningen att vi har valt att strukturera på detta sätt är för att 

åskådliggöra resultaten tydligt för läsaren. Vår avsikt är att presentera relevanta resultat från 

intervjuerna. De fyra respondenternas svar knyts därefter samman med litteraturen i 

analysdelen.         

 

4.1 Lärare – Bertil  
Bertil är en 37-årig historielärare som undervisar på en gymnasieskola i en mindre stad i södra 

Sverige. Han har arbetat som lärare i tio år och har undervisat i ämnet historia lika länge. Vid 

tillfället då intervjun genomförs undervisar Bertil i kursen historia A.  

 

4.1.2 Syftet med användning av film i undervisningen 

Bertil anser sig ha flera olika syften med att visa film i sin historieundervisning. I första hand 

använder han sig av film för att väcka elevernas intresse för en ny historisk epok. Filmen 

betraktar han därmed som en introduktion till ett nytt ämnesområde som eleverna ska få 

ökade kunskaper om. Bertil menar att en historisk spelfilm kan uppfylla syftet att användas 

som en gemensam referensram i undervisningen. Han exemplifierar detta genom att nämna 

spelfilmen Alexander (2004) vilken han menar att de flesta elever har sett. De elever som har 

sett filmen kan referera till denna om läraren t.ex. har en genomgång om Alexander den store. 

Bertil nämner också att filmen kan användas som en kunskapsförmedlare för att nå fram till 

eleverna. Ett annat syfte som han menar att filmvisningen har är att ge eleverna möjlighet att 

granska filmerna utifrån ett källkritiskt perspektiv.                 

 

4.1.3 Hur filmvisningen förbereds och bearbetas 

Enligt Bertil kan bearbetningen av filmerna ske på olika sätt beroende på vad han har för mål 

och syfte med arbetsområdet/historielektionen. Bertil menar att om syftet med filmvisningen 

endast är att väcka elevernas intresse för ett ämnesområde kan han använda filmen som en 

”referensram” i undervisningen. Han påpekar exempelvis att han ibland visar 

inledningsscenen i Rädda menige Ryan (1998) som skildrar landstigningen i Normandie år 

1944. I detta avseende visas följaktligen denna scen för att väcka ett intresse hos eleverna och 

Bertil menar att han på så vis kan referera till denna scen i sin fortsatta undervisning. Om han 

däremot visar en historisk dokumentärfilm för eleverna är det vanligare att han ger dem 
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möjlighet att arbeta med frågor som utgår från dokumentärfilmens innehåll. Bertil påpekar 

även att han oftast väljer att visa en spelfilm om syftet är att låta eleverna arbeta utifrån ett 

källkritiskt perspektiv. För att uppnå detta syfte menar han att det först kan vara lämpligt att 

visa olika sekvenser från en spelfilm för eleverna och att de därefter får titta på en 

dokumentärfilm som behandlar samma historiska händelseförlopp, som skildras i spelfilmen. 

Enligt Bertil ges eleverna därmed möjlighet att jämföra hur ett historiskt händelseförlopp 

framställs i en spelfilm med på vilket sätt det representeras i en dokumentärfilm, som han 

anser är mer tillförlitlig än en spelfilm.  

              

4.1.4 Filmurval 

Bertil har främst syftet och målet med arbetsområdet/historielektionen i åtanke när han väljer 

ut vilka filmer som ska visas i klassrummet. När han gör sitt filmurval har det dessutom en 

avgörande betydelse vilket ämnesområdet eller historisk epok, som han ska undervisa om. 

Han menar att det kan vara en god idé att visa sekvenser ur en spelfilm som han menar inte 

skildrar historiska händelser på ett trovärdigt sätt. Anledningen är att eleverna därigenom ges 

möjlighet att både bedöma och analysera huruvida det historiska händelseförloppet som 

framställs i filmen är trovärdigt skildrat.          

 

4.1.5 Dokumentärfilmer och spelfilmer   

Bertil exemplifierar vissa filmer som 300 (2006), Troja (2004) och Alexander (2004) vilka 

han ibland visar korta sekvenser från i klassrummet på sina historielektioner. Han anser att det 

finns tydliga fördelar med att använda sig av dokumentärfilmer i historieundervisningen 

eftersom de baseras på vetenskaplig korrekt fakta. En annan aspekt som han dessutom 

betraktar som positiv är att dokumentärfilmer kan innehålla dramatiserade sekvenser med 

skådespelare som agerar, i likhet med vanliga spelfilmer. Detta uttrycker han på följande sätt: 

”dokumentärerna idag, dem har rätt så en bra blandning av inslag från typ en spelfilm 

samtidigt som det är fakta”. Bertil menar att en tydlig nackdel med att visa dokumentärfilmer 

i historieundervisningen är att eleverna kanske tröttnar, om de får titta på denna typ av film i 

alltför hög utsträckning. Enligt Bertil finns det däremot flera fördelar med att använda 

spelfilmer med historiska motiv i undervisningen, eftersom de har högre tempo, är mer 

påkostade och mer spektakulära. En annan fördel är att eleverna ges möjlighet att relatera 

innehållet i filmen med det som Bertil undervisar om. Han exemplifierar sitt resonemang på 

följande sätt: ”Och så gör de kopplingar som de inte trodde fanns för de har ju sett Troja, men 

dem kopplar ju inte det till det Troja som jag undervisar om”. Bertil påpekar emellertid att en 
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tydlig nackdel med att visa spelfilmer med historiska motiv dels kan vara att eleverna oftast 

har sett dem tidigare och dels att undervisningstiden är för liten för att kunna visa en hel 

spelfilm. 

 

4.2 Lärare – Thomas  
Thomas är en 37-årig historielärare som undervisar på en gymnasieskola i en mindre stad i 

södra Sverige. Han har arbetat som lärare i tio år och har undervisat i ämnet historia lika 

länge. Vid tillfället då intervjun genomförs undervisar Thomas i kursen historia A.  

 

4.2.1 Syftet med användning av film historieundervisningen  

Thomas gör en tydlig uppdelning mellan att visa spelfilmer respektive dokumentärfilmer i 

historieundervisningen. Han menar att han främst visar spelfilmer med historiska motiv för 

därigenom kunna motivera och inspirera eleverna. Dessa spelfilmer är enligt honom väl 

anpassade för detta eftersom syftet med denna typ av film oftast är att underhålla. 

Dokumentärfilmer som skildrar ett historiskt händelseförlopp använder han istället i 

undervisningssyfte, vilket innebär att han visar denna typ av film för att informera.        

 

4.2.2 Hur filmvisningen bearbetas    

På vilket sätt Thomas väljer att bearbeta de filmer som han visar tillsammans med eleverna är 

beroende av om syftet har varit att antingen inspirera eller informera eleverna. Om han 

exempelvis har visat en dokumentärfilm i syfte att informera eleverna, väljer han oftast att 

diskutera filmens innehåll med dem i direkt anslutning till filmvisningen. Ett annat sätt som 

han menar att en historisk dokumentärfilm kan användas på är att låta filmen i viss mån 

ersätta den egna undervisningen. Han menar således att han kan visa en dokumentärfilm som 

behandlar ett historiskt händelseförlopp istället för att han själv förklarar det som lyfts fram i 

filmen. Dock betonar han att det ändå kan vara meningsfullt att i vissa lägen både diskutera 

och gå igenom innehållet i dokumentärfilmen, för att därigenom både repetera och befästa 

kunskaperna hos eleverna.   

 

Enligt Thomas är det även relevant att diskutera med eleverna om han exempelvis har visat en 

spelfilm med historiska motiv i syfte att inspirera och motivera eleverna inför ett nytt 

arbetsområde. Exempel på frågor som han anser är adekvata att diskutera med eleverna är: 
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”Hur upplevde ni filmen?” eller ”Tror ni att det gick till på det här sättet som det framställs i 

filmen?”.  

 

4.2.3 Filmurval  

Thomas menar att han främst utgår från vilka historiska spel- och dokumentärfilmer som han 

anser är bra när han väljer ut vilka filmer som han visar i klassrummet för eleverna. Han 

betonar dock att han även utgår från elevernas perspektiv, d.v.s. vilken typ av film som 

eleverna både tilltalas mest av och är mest intresserade av. Vilken/vilka dokumentärfilmer 

som skildrar historiska händelseförlopp som Thomas väljer ut är även beroende av vilket 

produktionsbolag som står bakom inspelningen och längden på filmen. Han påpekar således 

att kvalitén på dokumentärfilmerna kan variera en hel del och att en dokumentärfilm ungefär 

bör vara 30 minuter lång.                  

 

4.2.4 Dokumentärfilmer och spelfilmer  

Thomas påpekar att AV-centralen har ett varierat utbud vad gäller både dokumentär- och 

spelfilm. Han anser att det finns flera fördelar med att kunna hämta och visa upp filmerna 

direkt i klassrummet från AV-centralens hemsida på Internet. Andra dokumentärfilmer med 

historiska motiv som han anser har en god kvalité är de som produceras av såväl BBC som 

History Channel. Exempel på olika spelfilmer som han ibland visar olika sekvenser från är: 

Gladiator (2000), Troja (2004), Alexander (2004), Kingdom of Heaven (2005), Röda Nejlikan 

(1934), Rädda menige Ryan (1998) och Plutonen (1986). 

 

En fördel med att visa dokumentärfilmer i historieundervisningen är att eleverna får möjlighet 

att tillägna sig autentiska bilder från ett historiskt händelseförlopp, samtidigt som de ofta 

levandegörs genom någon form av berättarröst. En nackdel är som Thomas påpekar att han 

inte har någon möjlighet att styra innehållet i en dokumentärfilm. Enligt honom finns det 

nämligen en risk att dokumentärfilmen behandlar eller berör delar av det ämnesområde som 

han hade tänkt undervisa om. Han bedömer alltså att det kan uppstå en viss förvirring hos 

eleverna om exempelvis dokumentärfilmen behandlar ett ämnesområde på ett visst sätt medan 

han själv som lärare vill förklara det på ett annorlunda sätt. En annan nackdel med historiska 

dokumentärfilmer som han menar är att de oftast inte behandlar ett ämnesområde på en 

särskilt övergripande nivå, utan att de istället är mer fördjupade på en specifik historisk 

händelse. Vad gäller användningen av spelfilmer med historiska motiv i undervisningen 

menar han att en klar fördel är att eleverna får en föreställning om hur ett visst 
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händelseförlopp har ägt rum. Han påpekar dock att en tydlig nackdel är att spelfilmer ofta kan 

både vara alltför uppskruvade och spektakulära. Thomas menar att han har svårt att säga 

vilken typ av film han föredrar, eftersom spel- respektive dokumentärfilm enligt honom visas 

i olika syften.          

 

4.3 Lärare – Ingemar  
Ingemar är 37 år och har arbetat som lärare sedan 2001 och har undervisat i historia lika 

länge. Skolan han arbetar på är en mindre grundskola i ett mindre samhälle. Ingemar arbetar i 

grundskolans senare del.    

 

4.3.1 Syftet med användning av film i historieundervisningen  

Ingemar menar att han visar korta sekvenser från filmer för att eleverna ska få se rörliga 

bilder. Han vill därigenom ”att texten ska bli lite mer levande”. Ett annat syfte som han har 

med filmvisningen är att eleverna ska få höra historiska röster, som exempelvis Adolf Hitler 

eller Fredrik Reinfeldt. Genom att höra dessa historiska personers röster anser han att eleverna 

kan få en annan bild av den aktuella personen än den som presenteras i läroboken.  

 

4.3.2 Hur filmvisningen förbereds och bearbetas    

Ingemar brukar bearbeta filmerna tillsammans med eleverna på två olika sätt. Ett av sätten 

som han använder sig av är att visa en film för att belysa en viss historisk händelse. Efteråt 

diskuterar han med eleverna av vad som visades på filmen och han försöker därmed föra in 

den visade händelsen i sitt rätta sammanhang. Ett annat sätt som han använder sig av är att 

diskutera den filmsekvens som han tänker visa för eleverna. Innan filmsekvensen visas har 

eleverna dessutom läst in sig och är mer insatta i det historiska händelseförlopp som skildras i 

filmen. Genom att arbeta på detta sätt vill han att eleverna ska uppmärksamma olika detaljer 

eller att de funderar över ”varför händer det som händer i filmen?”. Han påpekar även vikten 

av att han som lärare måste förbereda sig genom att själv studera filmen innan den visas i 

klassrummet. Han anger tre anledningar till varför han vill förbereda sig själv. Dels menar han 

att filmen kan ha ett för eleverna alltför komplicerat språk. Vidare menar han att filmen kan 

vara för lång och att den inte handlar om det han som lärare vill förmedla.  
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4.3.3 Filmurval                  

Ingemar menar att han föredrar autentiska filmsekvenser som i dagsläget finns tillgängliga på 

olika hemsidor på Internet. Tidigare använde han sig av AV-centralens filmutbud men han 

menar att filmmaterialet är mer lättillgängligt tack vare Internet. När han tidigare lånade 

filmmaterial från AV-centralen var han tvungen att titta igenom filmerna noga och han menar 

att han fick ”skriva upp liksom att spola fram till 53 minuter, där får man se flyganfall över 

London till exempel då”.  Han baserar dessutom sitt filmurval på vad han vill att eleverna ska 

lära sig om en viss historisk händelse eller person. Ingemar påpekar också att kvalitén är 

viktig när det kommer till ljud och bild och att filmen ska passa in i sitt rätta sammanhang.  

 

4.3.4 Dokumentärfilmer och spelfilmer  

Ingemar föredrar att visa journalfilmer som ofta handlar om krigen. Han nämner exempelvis 

BBC:s dokumentärfilmer samt sådana journalfilmer som visas på svensk TV. Enligt Ingemar 

är det dock viktigt att visa olika journalfilmer som skildras utifrån olika perspektiv. Han 

menar exempelvis att om han visar en tysk journalfilm om andra världskriget kan det 

samtidigt också vara viktigt att visa en engelsk journalfilm från samma krig. Detta menar han 

är viktigt för att eleverna ska kunna se båda sidor av en konflikt eller ett krig. Om det däremot 

inte finns tillräckligt tidsutrymme för att visa film som skildrar båda sidor av t.ex. andra 

världskriget, anser han det är viktigt att lyfta fram den andra partens syn på konflikten genom 

att diskutera med eleverna.  

 

Ingemar anser att spelfilmer riktar ett alltför stort fokus på den parallella handling som ofta 

finns i denna typ av filmer. Ett exempel som Ingemar lyfter fram är spelfilmen Pearl Harbour 

(2001) där han menar att handlingen ”hoppar” mellan skildringen av flygbombningarna av 

flottbasen och den parallella handlingen med de två huvudpersonerna i centrum. Han menar 

att han hellre hade velat se ett större fokus på den historiska händelsen som skildras i 

spelfilmen. Han anser att elevernas upplevelse av filmen kan störas genom de olika 

filmkaraktärernas egenskaper, som t.ex. en person som utmärker sig på ett roligt eller ett 

lustigt sätt. När det gäller journalfilmer menar Ingemar att nackdelen med dessa kan vara att 

de är vinklade utifrån det land som producerar filmens synvinkel. Han menar också att 

eleverna kan ha svårt att ta till sig svartvita journalfilmer. Även om Ingemar påpekar vissa 

nackdelar med att använda sig av journalfilm i undervisningen menar han ändå att det känns 

mer äkta, än att visa en spelfilm. Han anser att journalfilmer ofta visar ”där är det liksom de 

riktiga händelserna som verkligen har hänt”. Ingemar påpekar dock att eleverna kan vara av 
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en annan åsikt då de många gånger inte bara vill se sekvenser från spelfilm, utan helst hela 

filmen.      

 

4.4 Lärare – Mats  
Mats är 59 och har arbetat som lärare sedan 1975 och har undervisat i historia lika länge. 

Skolan han arbetar på är en mindre grundskola i ett mindre samhälle. Mats arbetar i 

grundskolans senare del. 

 

4.4.1 Syftet med användning av film i historieundervisningen  

Mats påpekar att han använder film i historieundervisningen som en utgångspunkt för samtal 

och diskussion med eleverna. Han använder också film för att belysa olika historiska epoker 

och händelser. Dessutom vill han att eleverna ska få möjlighet att se autentiska bilder från 

t.ex. andra världskriget och inte enbart vara hänvisade till stillbilder i läroböckerna.       

 

4.4.2 Hur filmvisningen förbereds och bearbetas  

Mats anser att han ägnar mycket tid åt att förbereda sig innan han visar en film i klassrummet. 

Han förbereder sig genom att själv titta på filmen och han försöker då arbeta fram en tydlig 

struktur för den aktuella undervisningssituationen. Under detta föreberedelsearbete arbetar 

han fram frågeställningar som han senare låter eleverna arbeta med. Han menar att han vill 

använda sig av vissa kontrollfrågor för att säkerställa att eleverna har förstått filmens innehåll 

och budskap. Han anser att kontrollfrågorna är nödvändiga eftersom eleverna är så vana vid 

att konsumera film och rörliga bilder. En av hans farhågor är att eleverna går miste om 

budskapet i en film om den inte bearbetas efteråt med frågor som är ställda av läraren.  

 

4.4.3 Filmurval                

Mats menar att han är försiktig med att använda sig av filmer som han anser är alltför långa. 

Han påpekar att han inte längre lånar filmer från AV-centralen eftersom han anser att deras 

utbud är alldeles för inaktuellt. Istället väljer han ofta att leta efter relevanta filmer att visa 

från Internet, som inte är alltför långa. Mats framhåller särskilt utbildningsradions utbud, 

vilket han menar har ”jättefina” program med olika teman. Han anser att utbildningsradions 

utbud är mer aktuellt än utbudet på AV-centralen. Han betonar att det är särskilt viktigt för 

eleverna i årskurs 9 att få ökad kunskap om nutidshistoria, vilket i detta fall är 1900- och 

2000-talet. Mats anser att det är viktigt att eleverna även håller sig ajour med vad som händer 
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i samhället. Ett exempel på ett arbetsområde där han brukar visa korta filmsekvenser från 

Internet är arabisk historia i årskurs 7.  

 

4.4.4 Dokumentärfilmer och spelfilmer 

Enligt Mats väljer han oftast att använda sig av journalfilmer i sin historieundervisning. I 

exempelvis årskurs 9 är det vanligast att han visar journalfilmer som handlar om något av 

världskrigen på 1900-talet. Han exemplifierar även spelfilmen Rädda menige Ryan (1998) där 

han endast brukar visa inledningsscenen för eleverna, där landstigningen i Normandie 

skildras. Mats anger alltså att han oftast inte ser någon anledning till att visa hela spelfilmer 

för eleverna. Han påpekar dock att han ibland har visat hela spelfilmer i klassrummet, men att 

detta endast har skett om det har funnits tid över. Filmen Rädda menige Ryan är en riktigt bra 

film att använda sig av enligt Mats, för att visa för eleverna hur de enskilda soldaterna 

verkligen upplevde kriget. I övrigt är han dock särskilt förtjust i att använda sig av 

utbildningsradions material eftersom ”där kan man få förklaringar också, inte bara som det 

blir på spelfilm, utan man kan få förklaringar på ett vettigt sätt”. Dessutom menar Mats att 

dessa filmer oftast innehåller diskussioner som kan användas som en utgångspunkt för vidare 

diskussion med eleverna i klassrummet. Enligt Mats är det dock nödvändigt att eleverna ges 

möjligheter att titta både på spelfilmer och på journalfilmer i undervisningen.                  
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5. Analys och diskussion  

 
5.1 Syftet med användning av film i undervisningen 
Ett av syftena med filmvisning enligt Thomas, Bertil och Mats är att väcka elevernas intressen 

för en ny historisk epok eller ett nytt ämnesområde. Detta syfte stämmer överens med Terners 

resonemang om att syftet med filmvisning kan vara att skapa motivation eller ett intresse för 

ett nytt arbets- eller ämnesområde. Terner anser då att filmvisningen ska fungera som en 

introduktion till det arbetsområde som läraren har som avsikt att undervisa om (Terner 1971, 

s.24).  Till skillnad från Bertil och Mats gör dock Thomas en tydligare uppdelning mellan 

dokumentär- och spelfilm, genom att han använder spelfilm enbart för att väcka intresse och 

motivera eleverna. Han menar att syftet med just en spelfilm oftast är att underhålla. 

Dokumentärfilmer använder han däremot i undervisningssyfte för att främst informera 

eleverna. Även om Bertil inte gör en lika tydlig uppdelning mellan dokumentär- och spelfilm 

menar han att film i allmänhet kan användas som en kunskapsförmedlare i undervisningen. 

Bertil menar att film även kan fungera som en gemensam referensram då han gärna visar en 

film som eleverna redan har sett eller är bekanta med. Mats använder i likhet med Bertil film i 

undervisningen som en gemensam referensram, men han använder det mer som en 

utgångspunkt för diskussion med eleverna.   

 

Både Mats och Ingemar har som syfte med sin filmvisning att eleverna ska få möjlighet att få 

se något annat än det som presenteras i läroböckerna. Ingemar menar ”att texten ska bli lite 

mer levande” genom att eleverna ges möjlighet att få se rörliga bilder och höra historiska 

röster. Lindmark betonar också betydelsen av att eleverna ska få uppleva texter med hjälp av 

hörseln och synen (Lindmark 2004, s. 9-10). Det ska dock påpekas att Lindmark diskuterar 

det vidgade textbegreppet utifrån svenskämnet men hennes resonemang kan även vara 

applicerbart inom historieämnet. Även Holmberg förespråkar att film bör användas som ett 

slags språk som behandlas utifrån samma förutsättningar som övriga mer vanligt 

förekommande textformer, som t.ex. läroböcker och annan typ av skriven text.    

 

Ingemar och Mats menar alltså att de vill ge eleverna möjlighet att tolka och ta del av annan 

typ av text än den skrivna. Deras resonemang kan relateras till det vidgade textbegreppet, 

vilket är ett begrepp som är mer vanligt förekommande inom svenskämnet. Betydelsen av det 

vidgade textbegreppet står angivet i kursplanerna för svenskämnet i både grundskolans senare 
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del och gymnasiet. I kursplanerna för historia för gymnasiet och grundskolans senare del 

nämns dock inte begreppet det vidgade textbegreppet. Däremot så står det under rubriken mål 

att sträva mot i kursplanen för historia i grundskolan att eleverna ska kunna ”bedöma olika 

texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiens förlopp”. Även i kursplanen 

för historieämnet på gymnasiet så finns följande formulering under mål att sträva mot; 

”skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven utvecklar en förmåga att 

bedöma tillförlitlighet och värde hos olika texter, bilder, medier och andra källor.”. 

Undervisningen i historia ska därmed inte endast bestå av läroböcker där eleverna ska läsa sig 

till kunskap. Skolan och därmed lärarna ska också sträva efter att använda sig av medier där 

film kan ha en naturlig plats. Här finns en problematik eftersom läroböcker är det främsta 

läromedlet som lärare utgår från i sin undervisning, enligt en rapport från skolverket. 

Förklaringen till detta anges vara att flera generationer av lärare har utbildats med läroboken 

som främsta läromedel (Skolverket 2000, s. 14).     

 

Bertil är den enda av respondenterna som uppger att syftet med filmvisningen även kan vara 

att låta eleverna arbeta källkritiskt. Förklaringen till detta kan vara att Bertil undervisar på 

gymnasiet där kursplanen i historia framhåller att källkritik är ämnets grund. Källkritiken är 

inte en lika framträdande aspekt i kursplanen för historia i grundskolan.  

 

Respondenterna anger olika syften med att visa film i historieundervisningen. Ett av syftena 

som anges är att väcka elevernas intressen för ett nytt ämnesområde. Ett annat är att eleverna 

ska få möjlighet att se någonting annat än det som presenteras i läroböckerna och att erbjuda 

eleverna möjligheten att tolka och ta del av annan typ av text än den skrivna. Ytterligare ett 

syfte är att låta eleverna arbeta källkritiskt. Respondenterna uppger dessutom att film i 

undervisningen kan fungera som en kunskapsförmedlare eller som en gemensam referensram. 

I respondenternas svar kan även urskiljas en uppdelning mellan dokumentärfilm- och 

spelfilm, där förstnämnda visas i undervisningssyfte och spelfilm oftast för att underhålla.         

 

5.2 Hur filmvisningen förbereds och bearbetas  
Ingemar och Mats betonar vikten av att själva förbereda sig genom att de tittar igenom 

filmerna innan de visas för eleverna. Mats anger att han vill förbereda sig för att kunna arbeta 

fram en tydlig struktur för den aktuella undervisningssituationen, medan Ingemar däremot 

anger flera skäl. Motivet till att han vill förbereda sig är att han vill granska språket, längden 
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på den aktuella filmen och att filmens budskap stämmer överens med det han vill förmedla. 

Zander (2004) belyser några viktiga punkter när det gäller lärarens förberedelser inför 

filmvisningen. Han menar att läraren gärna ska se filmen minst två gånger för att både kunna 

förbereda relevanta frågor som eleverna kan arbeta med och för att upptäcka intressanta 

iakttagelser. De övriga två respondenterna nämner däremot inte något om hur de förbereder 

sig själva innan den aktuella undervisningssituationen.  

 

Samtliga fyra respondenter anser att det är viktigt att föra en diskussion om den aktuella 

filmen med eleverna. Däremot har de olika tillvägagångssätt när det gäller att bearbeta filmen. 

Mats påpekar vikten av att kontrollera att eleverna har tillägnat sig och förstått filmens 

innehåll och budskap. Detta gör han genom att låta eleverna arbeta med olika frågeställningar 

som är knutna till filmens innehåll. Enligt Mats är eleverna så vana vid att konsumera film 

och rörliga bilder vilket gör att han anser att kontrollfrågor är nödvändiga. Mats resonemang 

kan tolkas som att han är mån om att hans eget budskap med filmen når fram, d.v.s. vad han 

vill att filmen ska förmedla till eleverna. Kontrollfrågorna använder han då som ett redskap 

för att försäkra sig om att eleverna tar till sig filmen rent kunskapsmässigt.  Bertil arbetar på 

liknande sätt som Mats när det gäller dokumentärfilmer genom att eleverna får arbeta med 

frågor kopplade till filmens innehåll.  

 

Thomas och Ingemar arbetar båda med att diskutera med eleverna vad som visades på filmen. 

Thomas uppger att han försöker ställa adekvata frågor som är relaterade till filmens innehåll. 

Smith och Öttenius (2005) menar att ett tillvägagångssätt är att låta eleverna arbeta med 

filmens innehåll utifrån olika frågeställningarna. De föredrar dock att använda sig av strategin 

att låta eleverna skriva ner sina egna idéer och funderingar om en film (Smith och Öttenius 

2005, s. 105-107). Ingemar försöker däremot diskutera med eleverna kring filmens innehåll 

för att kunna föra in den visade händelsen i sitt rätta sammanhang. Utöver detta arbetssätt 

brukar Ingemar även försöka variera sig genom att istället diskutera filmsekvensen med 

eleverna innan den visas. Syftet med detta kan vara att han exempelvis vill förbereda eleverna 

på att uppmärksamma olika detaljer i filmen. Smith och Öttenius anser däremot att läraren 

inte ska kommentera filmen på något sätt innan den visas i klassrummet. De anger dock inte 

något skäl till påståendet ovan vilket gör att deras uttalande kan ifrågasättas (Smith och 

Öttenius 2005, s. 105-107).                
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När det gäller att bearbeta film utifrån ett källkritiskt perspektiv så brukar Bertil först låta 

eleverna titta på en spelfilm för att sedan jämföra det historiska händelseförloppet med hur det 

representeras i en dokumentärfilm. Detta kan uppfattas som att Bertil vill att eleverna ska 

kunna tolka och jämföra två olika historiska kunskapskällor. Bertil försöker därmed ge 

eleverna goda redskap för att få förståelse för olika perspektiv, vilket Marcus och Stoddard 

även påtalar vikten av (Marcus & Stoddard 2009 s. 281). Bertils åsikt är att en 

dokumentärfilm är en mer tillförlitlig kunskapsförmedlare än en spelfilm. Ingen av de andra 

respondenterna uppger dock att de bearbetar film tillsammans med eleverna utifrån ett 

källkritiskt perspektiv. 

 

Det är endast två av respondenterna som uttalade sig om sina egna förberedelser inför 

filmvisningen. Respondenterna anger att de bl.a. tittar igenom filmerna och försöker arbeta 

fram en tydlig struktur. Andra motiv för att förbereda sig anges vara att de vill granska 

språket, längden på den aktuella filmen samt att filmens budskap stämmer överens med det 

som respondenterna vill förmedla. De fyra respondenterna har olika tillvägagångssätt när de 

bearbetar film. Det som respondenternas svar har gemensamt är att de ger eleverna möjlighet 

att arbeta med olika frågeställningar som är kopplade till den aktuella filmens innehåll. De 

betonar även vikten av att föra diskussioner utifrån filmens innehåll. Ett annat 

tillvägagångssätt är att diskutera den aktuella filmsekvensen med eleverna innan den visas för 

att eleverna t.ex. ska uppmärksamma olika detaljer i filmen. I respondenternas svar anges 

även att film kan bearbetas utifrån ett källkritiskt perspektiv.   

 

5.3 Filmurval                   
Både Ingemar och Bertil påpekar att den historiska händelse eller epok som eleverna ska lära 

sig om har betydelse för filmurvalet. Mats påpekar också att hans urval är beroende av vilket 

arbetsområde som ska studeras och han nämner särskilt nutidshistoria. Skälet till att han 

framhåller nutidshistoria kan vara att han är angelägen om att eleverna ska förstå det som 

händer här och nu för att kunna koppla samman detta med det som har hänt i det förflutna. 

Skolverkets rapport visar också att eleverna har lättare för att relatera till händelser som ligger 

närmare deras egen tid och verklighetsuppfattning (Skolverket 2000, s. 4).    

 

Bertil framhåller även att han har syftet och målet med den aktuella undervisningssituationen i 

åtanke när han gör sitt urval. Både Thomas och Ingemar betonar betydelsen av filmens 
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kvalité, men de pekar ut olika faktorer som är viktiga. Ingemar framhåller att kvalitén på ljud 

och bild är en viktig aspekt, medan Thomas istället påpekar att kvalitén är beroende av vilket 

produktionsbolag som har producerat filmen. De menar att det även finns andra faktorer som 

spelar in, som exempelvis ljud, bild och längden på den aktuella filmen. När Thomas gör sitt 

filmurval utgår han främst från vilka filmer han själv anser är bra, men han försöker även utgå 

från vilka filmer som eleverna tilltalas mest av. Bertil uppger att han ibland medvetet väljer 

att visa en spelfilm som han anser inte skildrar ett historiskt händelseförlopp på ett trovärdigt 

sätt. På så vis har han en källkritisk utgångspunkt när han gör sitt filmurval. Här kan man 

tydligt urskilja Bertils syfte och mål med undervisningssituationen.    

 

Ingemar, Mats och Thomas uppger att de oftast hämtar filmer från Internet som de sedan 

spelar upp direkt i klassrummet för eleverna. Mats anger att han föredrar utbildningsradions 

filmutbud på Internet. Han uppskattar att deras program har olika teman och att han ofta 

finner att innehållet stämmer överens med den aktuella undervisningssituationen. Han lånar 

dock inte längre hem filmer från AV-centralen p.g.a. att han anser att deras utbud är alldeles 

för inaktuellt. Även Ingemar föredrar att hämta hem och spela upp filmer från Internet istället 

för att låna hem filmmaterial från AV-centralen. Thomas anser däremot att AV-centralen på 

Internet har ett varierat utbud av filmmaterial och att fördelen är att han kan spela upp 

filmerna direkt från AV-centralens hemsida.  

 

Respondenterna anger olika faktorer som styr deras filmurval som t.ex. syfte och mål med den 

aktuella undervisningssituationen. Även den historiska epok eller händelse som eleverna ska 

få ökad kunskap om har betydelse för filmurvalet. Andra faktorer som nämns är filmens 

kvalité och vilka filmer respondenterna anser är bra men som även tilltalar eleverna. Även här 

lyfts den källkritiska utgångspunkten fram. Respondenternas svar kan tolkas som att de 

föredrar att hämta filmer från Internet. De nämner bl.a. utbildningsradions och AV-centralens 

filmutbud.  

 
5.4 Dokumentärfilmer och spelfilmer  
Bertil är den lärare som är mest positivt inställd till att använda sig av spelfilm i 

historieundervisningen. Han anger flera fördelar där han t.ex. nämner att de ofta har ett högre 

tempo och är mer spektakulära än en dokumentärfilm. En annan fördel med spelfilmer enligt 

Bertil är att eleverna kan relatera innehållet i filmen till det som han undervisar om. Thomas 
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ser dock bara en fördel med att använda sig av spelfilm i undervisningen, då han menar att 

eleverna kan få en föreställning om hur ett historiskt händelseförlopp kan ha ägt rum. Mats 

påpekar en fördel med att visa korta filmsekvenser från spelfilmer för att visa på en specifik 

historisk händelse. Bertil, Thomas och Ingemar anger olika nackdelar med att visa spelfilm i 

undervisningen. Bertil anser att undervisningstiden oftast inte räcker till för att kunna visa en 

hel spelfilm och att det finns en viss risk att eleverna redan har sett filmen tidigare. Enligt 

Thomas kan nackdelen med att visa spelfilmer vara att de är alldeles för spektakulära och 

uppskruvade. Ingemar påpekar att nackdelen med en spelfilm är att han upplever att 

handlingen ofta hoppar mellan den historiska händelsen och den alltför vanligt förekommande 

parallella handlingen. Han upplever ibland också att eleverna kan störas av egenskaper hos 

olika filmkaraktärer. Hermansson Adler påpekar dock att en spelfilms parallella handling och 

personkarakteristik kan vara viktiga infallsvinklar att utgå från när eleverna studerar den 

visade filmen. Han menar att eleverna kan utgå från dessa infallsvinklar när de studerar 

filmens innehåll samt medel och effekter (Hermansson Adler 2004, s. 149). 

 

De tillfrågade lärarna anser att det finns flera fördelar med att visa dokumentär- och 

journalfilmer i klassrummet. Thomas menar att en fördel är att eleverna får möjlighet att 

tillägna sig autentiska bilder samtidigt som innehållet levandegörs genom en berättarröst. 

Bertil påpekar fördelarna med att dokumentärfilmer ofta innehåller dramatiserade inslag där 

skådespelare iscensätter ett historiskt händelseförlopp. Detta resonemang kan knytas till det 

observerande tillvägagångssätt som Ludvigsson förespråkar. Tanken bakom det 

tillvägagångssättet bygger på att det förflutna är omöjligt filma i efterhand och att 

filmmakaren därför måste låta skådespelare agera som människor som har levt i det förflutna 

(Ludvigsson 2004, s. 125). Han anser också att dokumentärfilmer bygger på vetenskaplig 

korrekt fakta. Enligt Marcus och Stoddard är detta en vanlig uppfattning hos många 

historielärare att historiska dokumentärfilmer betraktas som en objektiv kunskapskälla 

(Marcus & Stoddard 2009 s. 279). Enligt Stoddards egen studie, vilken nämns i artikeln, så 

betraktar även eleverna dokumentärfilmer som en mer trovärdig informationskälla, än t.ex. 

textböcker (Stoddard 2009, s. 281). Det som kan anses vara problematiskt med att lärare 

betraktar dokumentärfilmer som en objektiv kunskapskälla är att det finns en viss risk att 

eleverna också ställer sig okritiska till denna typ av film.            

 

Enligt Ingemar har journalfilmer de fördelarna att de upplevs som mer äkta och att de skildrar 

händelser som verkligen har hänt. Detta stämmer överens med Ludvigssons resonemang om 
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att denna typ av film har förmågan att förmedla bildintryck och känslor inför olika historiska 

händelseförlopp (Ludvigsson 2004, s. 140). Mats anser att fördelen med dokumentärfilm är 

att den historiska händelsen förklaras på ett vettigt sätt samt att de ofta innehåller diskussioner 

som kan användas som utgångspunkt i undervisningen.  

 

Thomas påpekar flera nackdelar med att visa dokumentärfilmer för eleverna. Han menar att 

en viss förvirring kan uppstå om filmen berör delar av ett ämnesområde som han har planerat 

att undervisa om. Thomas resonemang är något oklart eftersom han inte förklarar om det är 

han själv eller eleverna som blir förvirrade av situationen. Han påpekar att han inte kan styra 

innehållet i dokumentärfilmen. Detta kan tolkas som att filmen innehåller sekvenser som 

skildrar ett händelseförlopp som han hade för avsikt att undervisa om utan filmens hjälp. Han 

ser även ett problem med att dokumentärfilmer oftast inte är särskilt generella utan de 

fördjupar sig många gånger på en specifik historisk händelse.  

 

Ingemar menar att nackdelarna med att visa dokumentärfilmer kan vara att de är vinklade från 

ett visst håll. Zander påpekar även problematiken med att filmer med historiska motiv ensidigt 

skildras utifrån ett visst perspektiv. Han menar att detta problem blir särskilt tydligt om ett 

historiskt händelseförlopp blir politiskt tillrättalagt (Zander 2009, s. 133-134). Ingemar 

påpekar också att eleverna kan ha svårt för att tillägna sig svartvita journalfilmer. Bertil 

påpekar endast en nackdel med att visa dokumentärfilmer i undervisningen och det är att 

eleverna kan tröttna på det om de får titta på dem för ofta.       

 
Respondenterna anger olika fördelar med att använda sig av spelfilm i undervisningen. Bland 

dessa nämns att eleverna kan relatera till innehållet i filmen samt att de kan få en föreställning 

om hur ett historiskt händelseförlopp kan ha ägt rum. En annan fördel är även att spelfilm 

anses vara att de har ett högt tempo och är spektakulära. Nackdelarna med spelfilm som 

respondenterna uppger är att det finns en viss risk eleverna redan har sett filmen och att 

undervisningstiden oftast inte räcker till för att kunna visa en hel spelfilm. Här framkommer 

även att det spektakulära och uppskruvade som förekommer i en spelfilm också kan ses som 

en nackdel. Respondenterna anser dessutom att en nackdel är att eleverna kan störas av olika 

filmkaraktärers egenskaper samt att handlingen i en spelfilm ofta hoppar mellan den 

historiska händelsen och den parallella handlingen.  
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När det gäller dokumentär- och journalfilmer anger respondenterna att det finns olika fördelar. 

De nämner bl.a. att de upplever dessa filmer som mer äkta än spelfilmer samt att de skildrar 

händelser som verkligen har hänt. Respondenterna påpekar också att dessa filmer innehåller 

autentiska bilder samt att innehållet kan levandegöras genom en berättarröst. En annan fördel 

är att de anser att dokumentärfilmer innehåller dramatiserade inslag samt att de bygger på 

vetenskaplig korrekt fakta.  

 

Nackdelarna med att visa dokumentärfilm- eller journalfilm är att de kan vara vinklade från 

ett visst politiskt håll. Respondenterna uppger också att eleverna kan ha svårt att ta till sig 

svartvita journalfilmer samt att eleverna kan tröttna om de får titta på dem för ofta.  
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6. Metoddiskussion            
Vi anser att personliga intervjuer har varit en gångbar och lämplig metod för det syfte vi hade 

med undersökningen. Vi är dock medvetna om att urvalsgruppen är begränsad vilket kan 

påverka undersökningens tillförlitlighet. Vi tycker ändå att valet av antalet respondenter står i 

proportion till den tid som har tilldelats uppsatsarbetet. I vårt arbete med att analysera 

intervjuerna har vi valt ut de delar av intervjuerna som vi har bedömt vara relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar. När det gäller objektiviteten så är vi medvetna att 

vi som människor är påverkbara. Vi har dock strävat efter att vara så objektiva som möjligt 

när vi har analyserat intervjuerna. Vi är även medvetna om att en intervjusituation är en 

konstlad situation vilket Denscombe också påpekar och att bandspelaren kan hämma 

respondenten (Denscombe 2000, s. 163).  
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7. Förslag till vidare forskning  
Vi har under arbetets gång upptäckt flera nya infallsvinklar som skulle kunna kopplas till det 

ämne vi har valt att skriva om. Vi har under bearbetningen av intervjuerna upptäckt att ingen 

av respondenterna har uppgivit att de bearbetar historiska spelfilmer med utgångspunkt i den 

tid då den spelades in. Ett förslag till vidare forskning skulle därför vara att undersöka hur 

historielärare arbetar för att ge eleverna kunskap om hur historisk spelfilm speglar den egna 

samtiden. Något som vi också har reagerat på när det gäller respondenternas diskussion om 

bruket av historisk dokumentärfilm i undervisningen är deras starka tilltro till denna, jämfört 

med en historisk spelfilm. Flera av respondenterna uppger att de hellre använder sig av 

dokumentärfilmer i undervisningssyfte eftersom de anser att denna typ av film är mer 

autentisk, den visar vad som verkligen har hänt och att den baseras på vetenskaplig korrekt 

fakta. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka varför respondenterna inte i lika stor 

utsträckning är källkritiskt inställda till dokumentärfilmer, som de är till spelfilmer.  
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8 Sammanfattning  
Syftet med undersökningen var hur lärare i ämnet historia resonerar kring användandet av 

film i undervisningen. Fokus har varit att undersöka hur lärarna går tillväga när de gör sitt 

filmurval och i vilket syfte de visar film. Undersökningen har också syftat till att ta reda på 

hur lärarna bearbetar filmerna tillsammans med eleverna. Undersökningen har genomförts 

med hjälp av intervjuer av historielärare från både grundskolan senare del samt gymnasiet.   

 

Respondenterna anger olika syften med att visa film i historieundervisningen. Ett av syftena 

som anges är att väcka elevernas intressen för ett nytt ämnesområde. Ett annat är att eleverna 

ska få möjlighet att se någonting annat än det som presenteras i läroböckerna och att erbjuda 

eleverna möjligheten att tolka och ta del av annan typ av text än den skrivna. Det ligger i linje 

med både Lindmark och Holmbergs resonemang om betydelsen av att nyttja det vidgade 

textbegreppet även i historieundervisningen. Ytterligare ett syfte är att låta eleverna arbeta 

källkritiskt vilket endast angavs utav en av de respondenter som undervisar på gymnasiet. 

Detta kan tolkas som att källkritiken har en mer framträdande roll för historia på gymnasiet än 

i grundskolans senare del, vilket styrks av kursplanen. Respondenterna uppger dessutom att 

film i undervisningen kan fungera som en kunskapsförmedlare eller som en gemensam 

referensram. I respondenternas svar kan även urskiljas en uppdelning mellan dokumentärfilm 

som främst visas i undervisningssyfte och spelfilm som ett verktyg för att väcka elevernas 

intresse.  

 

Det är endast två av respondenterna som uttalade sig om sina egna förberedelser inför 

filmvisningen. Respondenterna anger att de bl.a. tittar igenom filmerna och försöker arbeta 

fram en tydlig struktur. Andra motiv för att förbereda sig anges vara att de vill granska 

språket, längden på den aktuella filmen samt att filmens budskap stämmer överens med det 

som respondenterna vill förmedla. Zander betonar vikten av att läraren förbereder sig innan 

filmvisningen för att kunna upptäcka nya intressanta infallsvinklar. De fyra respondenterna 

har olika tillvägagångssätt när de bearbetar film. Det som respondenternas svar har 

gemensamt är att de ger eleverna möjlighet att arbeta med olika frågeställningar som är 

kopplade till den aktuella filmens innehåll. De betonar även vikten av att föra diskussioner 

utifrån filmens innehåll. Ett annat tillvägagångssätt är att diskutera den aktuella filmsekvensen 

med eleverna innan den visas för att eleverna t.ex. ska uppmärksamma olika detaljer i filmen. 

I respondenternas svar anges även att film kan bearbetas utifrån ett källkritiskt perspektiv.   
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Respondenterna anger olika faktorer som styr deras filmurval som t.ex. syfte och mål med den 

aktuella undervisningssituationen. Även den historiska epok eller händelse som eleverna ska 

få ökad kunskap om har betydelse för filmurvalet. Andra faktorer som nämns är filmens 

kvalité och vilka filmer respondenterna anser är bra men som även tilltalar eleverna. Även här 

lyfts den källkritiska utgångspunkten fram. Respondenternas svar kan tolkas som att de 

föredrar att hämta filmer från Internet. De nämner bl.a. utbildningsradions och AV-centralens 

filmutbud.  

 

Respondenterna anger olika fördelar med att använda sig av spelfilm i undervisningen. Bland 

dessa nämns att eleverna kan relatera till innehållet i filmen samt att de kan få en föreställning 

om hur ett historiskt händelseförlopp kan ha ägt rum. En annan fördel är även att spelfilm 

anses vara att de har ett högt tempo och är spektakulära. Nackdelarna med spelfilm som 

respondenterna uppger är att det finns en viss risk eleverna redan har sett filmen och att 

undervisningstiden oftast inte räcker till för att kunna visa en hel spelfilm. Här framkommer 

även att det spektakulära och uppskruvade som förekommer i en spelfilm också kan ses som 

en nackdel. Respondenterna anser dessutom att en nackdel är att eleverna kan störas av olika 

filmkaraktärers egenskaper samt att handlingen i en spelfilm ofta hoppar mellan den 

historiska händelsen och den parallella handlingen. Enligt Hermansson Adler kan däremot 

dessa inslag ses som en tillgång när filmen ska bearbetas tillsammans med eleverna.  

 

När det gäller dokumentär- och journalfilmer anger respondenterna att det finns olika fördelar. 

De nämner bl.a. att de upplever dessa filmer som mer äkta än spelfilmer samt att de skildrar 

händelser som verkligen har hänt. Respondenterna påpekar också att dessa filmer innehåller 

autentiska bilder samt att innehållet kan levandegöras genom en berättarröst. En annan fördel 

är att de anser att dokumentärfilmer innehåller dramatiserade inslag samt att de bygger på 

vetenskaplig korrekt fakta. Marcus & Stoddard påpekar i sin artikel att historiska 

dokumentärfilmer ofta betraktas som en objektiv kunskapskälla hos historielärare. Detta kan i 

sin tur leda till att även eleverna ställer sig okritiska till denna typ av film.  .   

 

Nackdelarna med att visa dokumentärfilm- eller journalfilm är att de kan vara vinklade från 

ett visst politiskt håll. Respondenterna uppger också att eleverna kan ha svårt att ta till sig 

svartvita journalfilmer samt att eleverna kan tröttna om de får titta på dem för ofta.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att undersökningen visar att film kan användas för olika syften 

i undervisningen. Resultatet visar att filmurval och bearbetning av film sker på likartade sätt. 

Det som kan skilja sig åt är förberedelserna inför en filmvisning. Undersökningen visar också 

att lärarna ser flera fördelar med att använda sig av dokumentärfilm även om de inte är helt 

negativa till att använda sig av spelfilm 
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Bilaga  
 

Intervjufrågor 
 
Allmänt 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Hur länge har du undervisat i ämnet i historia? 
 
 
Ämnesfrågor 
1. I vilket/vilka syften använder du dig av film i din historieundervisning? 
 
2. Beskriv på vilket sätt du bearbetar filmerna tillsammans med eleverna. 
 
3. Hur går du tillväga när du gör ditt filmurval? 
 
4. Kan du ge exempel på vilka filmer du använder dig av? 
    – Vilka för/nackdelar ser du med att använda dig av dokumentär/spelfilmer? 
    – Vilken typ av film föredrar du och varför? 
 


