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Abstract 

I denna uppsats har vi valt att undersöka hur fem lärare, aktiva och blivande, använder sig av 
historisk spelfilm i undervisningen. Detta har i första hand gjorts utifrån fyra olika frågeställningar 
men som ibland visade sig flyta ihop med varandra. Fokus ligger bland annat på vilka problem 
respondenterna anser användningen av filmmediet kan föra med sig och hur man som lärare ska 
förhålla sig till detta. Syftet har också varit att undersöka hur respondenterna ser på det 
omdiskuterade begreppet "historiemedvetande". Undersökningen har genomförts genom kvalitativa 
intervjuer med de enskilda respondenterna. I förarbetet upptäckte vi att ett antal författare pekade 
på att spelfilmerna ofta sa mer om sina respektive produktionskontexter än den faktiska händelse de 
försökte skildra. 

Resultatet av undersökningen visade att respondenterna i första hand vill använda mediet för att 
visa på ett historiskt skeende och skapa en kontinuitet, känsla och ett sammanhang för eleverna. De 
problem som de tillfrågade ansåg kunde uppkomma vid användning av mediet grundade sig till 
största delen i att eleverna tycks sakna kunskaper i källkritik. Respondenterna hade även en relativt 
enig syn på begreppet "historiemedvetande" 

 

 

Nyckelord: Spelfilm, historia, historisk spelfilm, historiemedvetande, Spielberg, film i 
klassrummet 



 
 

 
 

Förord 

Innan vi börjar med själva uppsatsen vill vi tacka ett antal personer. Först och främst ett stort 

tack till Ingemar Ottosson på Högskolan Kristianstad som handlett oss genom hela arbetet. 

Dessutom vill vi tacka de personer som hade tid att ställa upp på våra intervjuer men också de 

som ansåg sig inte ha tid till att svara på våra frågor. Dessutom vill vi tacka de personer som 

vi har nyttjat som bollplank under tiden i vårt skapande. Dock skulle dessa personer vara på 

tok för många att nämna vid namn, därför får ni här ett kollektivt tack och på så sätt så 

skyddar vi oss från risken att glömma någon. Ett stort tack vill vi också rikta till de anonyma 

skaparna och programmerarna av tjänsten Dropbox. Denna tjänst har varit en oerhörd tillgång 

för oss då den har möjliggjort att vi har kunnat arbeta med uppsatsen på varsitt håll oavsett 

vart i världen vi har befunnit oss. 

Tanken med titeln ”Spielberg har flyttat in i klassrummet” är att belysa att nyttjandet av 

historisk spelfilm verkar öka i våra klassrum som ett verktyg till att undervisa eleverna i 

historia. Steven Spielbergs film Saving Privat Ryan är en film som idag mer eller mindre 

tycks ingå som ett obligatoriskt moment i undervisningen om andra världskriget och Dagen 

D. I denna uppsats ställer vi oss frågor kring hur lärare använder spelfilm och hur de tänker i 

och runt nyttjandet av historisk spelfilm. Ett centralt begrepp här är "historiemedvetande". 

Vi hoppas att du som läsare får en trevlig och lärorik läsning! 

 

 

Kristian och Martin Andersson, Kristianstad, 2/2 2012. 
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1.	INLEDNING	
Vi har båda gått i 1990-talets svenska grundskola och har därmed erfarenheter av användandet 

av film i undervisningen. Enligt dessa erfarenheter har dock filmen fungerat som ett sorts 

bonusrelaterat komplement till läroboken. Under vår skolgång har läraren mer eller mindre 

plockat in filmen i slutet av ett moment; man har tittat på film för att det har funnits tid över i 

timplanen. Detta gäller även när det har rört sig om dokumentärfilmer av olika slag och inte 

enbart spelfilmer. Med tiden har vi kunnat se att det har utvecklats ett nytt förhållningssätt och 

man kan idag se tendenser till att lärare i allt högre grad vill integrera spelfilmen i 

undervisningen på olika sätt. Parallellt med detta har forskningen kring begreppet 

"historiemedvetande" gett nya infallsvinklar och filmmediet börjar så sakteliga på allvar bryta 

mark inom klassrummets fyra väggar.  

Vi har båda historia som första ämne i vår utbildning och det är av förklarliga skäl utifrån 

detta ämne som uppsatsen tar sin utgångspunkt. Marknaden för historiska spelfilmer är enorm 

och den växer för varje dag som går. Framförallt tycks krig och konflikter sälja som aldrig 

förr och detta har även smittat av sig till datorspelsbranschen. För historieläraren så erbjuder 

allt detta stora möjligheter. Enligt vår erfarenhet har historia av många elever ofta setts som 

ett mycket trist ämne. En konsekvens av detta är att det kan vara svårt att fånga intresset hos 

de elever som inte är intresserade från början. Men för att fånga dessa elevers intresse så tror 

vi att det krävs av läraren att han eller hon gör filmen till något mer än en "bonus". Vi har valt 

att undersöka hur lärare faktiskt använder sig av filmmediet och hur de tror att detta påverkar 

elevernas historiemedvetande. Vi är även intresserade av att få veta vilka eventuella problem 

som lärarna ser med filmmediet i klassrummet.  

1.1	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fem lärare, aktiva och blivande, använder sig av 

historiska spelfilmer i undervisningen och vilken eventuell problematik dessa anser kan 

kringgärda detta. Syftet är också att undersöka om lärarna har olika syn på begreppet 

historiemedvetande. Utifrån detta syfte har vi formulerat fyra stycken frågeställningar som vi 

kommer att ta fasta på i undersökningen: 

 På vilket sätt och inom vilka moment i undervisningen använder de intervjuade lärarna 

spelfilm? 

 Vilka kunskaper vill lärarna förmedla till eleverna genom spelfilm? 
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 Vilka eventuella problem anser lärarna att man måste vara medveten om vid 

användandet av spelfilmer? 

 Hur anser lärarna att ett historiemedvetande kan utvecklas genom spelfilm? 

1.2	Metod	

Metoden vi har valt att använda är en kvalitativ metod, där intervjuer är vårt främsta verktyg. 

Anledningen till att vi nyttjade denna metod är att vi ansåg att vi på så sätt skulle få ut så 

djuplodande svar som möjligt från de som blev intervjuade, något som naturligtvis uteblir vid 

en enkätundersökning. Nackdelen med denna metod är att vi får ett begränsat antal svar som 

är mycket svåra att generalisera. Dock anser vi fortfarande att denna metod är betydligt mer 

fördelaktig jämfört med exempelvis enkäter i en kvantitativ undersökning. Med utgångspunkt 

i våra frågeställningar skulle det vara en omöjlighet att nyttja en kvantitativ metod på ett 

fruktbart vis då svaren på frågorna skiljer sig markant efter vem som har svarat på dem. Patel 

och Davidson skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder följande: ”Syftet med en 

kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos någon, 

t.ex. den intervjuades livsvärld och uppfattningar om något fenomen.”1 I vår undersökning 

berör vi bland annat hur respondenterna ser på begreppet "historiemedvetande". Här har vi 

alltså ett fenomen och vill veta hur en person ser på detta. Därför anser vi att vi har klart stöd 

av Patel och Davidson i vårt val av metod. 

Dock är inte denna metod helt utan problem. Ett av problemen är att den tar lång tid att 

genomföra, ett annat är relationen mellan forskare och respondent. Dessa är sällan helt okända 

för varandra vilket gör att svaren på frågorna som ställs i intervjun kan tolkas utifrån om man 

känner personen ifråga eller inte. Detta kan få som konsekvens att respondentens svar får en 

helt annan betydelse i undersökningen kontra det som från början var meningen. Detta 

problem skulle kunna minskas om vi som frågeställare gör om intervjuerna med samma frågor 

och samma personer vid ett senare tillfälle. Dock finns inte tidsutrymme för detta under en 

sådan här undersökning.2 Intervjuerna har spelats in med diktafon. 

Personerna som har ingått i vår undersökning kommer från vitt skilda bakgrunder. Minsta 

gemensamma nämnare är att alla har historia som huvudinriktning och har slutfört dessa 

ämnesstudier på lärarhögskolan. Skillnaderna mellan våra respondenter är betydligt fler. Först 

och främst har vi valt att försöka få så stor åldersspridning som möjligt. Åldersspannet 

                                                            
1 Davidson, Bo och Patel, Runa. Forskningsmetodikens grunder. Lund 2003, s.78. 
2 Davidson, Bo och Patel, Runa. 2003, s.80. 
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sträcker sig mellan 23 till 50. Det som också skiljer respondenterna åt är att en undervisar på 

gymnasiet, en på högstadiet, två är i slutfasen av sin lärarutbildning medan den sista befinner 

sig i mitten av lärarutbildningen. Precis som vi tidigare har nämnt så finns det säkerligen 

skillnader i förhållningssätt mellan könen. Dock ger inte detta något avtryck i de svar vi har 

fått, därför har vi valt att bortse från genusperspektivet. För att bevara anonymiteten hos våra 

respondenter har vi valt att numrera intervjuerna från 1 till 5.  

1.3	Etiska	överväganden	

I vår undersökning har vi inte behövt lägga ner så mycket tid på att diskutera hur vi ska ta oss 

an olika etiska problem. Vi har följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer genom att 

lämna ut ett informationsblad till våra respondenter där vi presenterar oss, vårt syfte och våra 

mål med arbetet.3 Vi informerar dessutom i bladet om att intervjuerna kommer att ske 

konfidentiellt och att respondenternas identitet och arbetsplats inte kommer att nämnas vid 

namn. Det enda egentliga övervägandet vi hade i tankarna från början var om vi skulle skilja 

på respondenternas svar utifrån deras kön. Så blev inte fallet varför vi inte behövde ta detta i 

beaktande. 

1.4	Begreppsdefinition	

De två begreppen "historia" och "spelfilm" kan vid en första anblick kännas relativt 

oproblematiska. De flesta människor torde ha en föruppfattning om begreppen när de 

använder dem i sitt dagliga liv. Begreppen kan med andra ord kännas självklara och 

oproblematiska för många. När man väl ska ge en mer utförlig beskrivning av dessa så kan det 

däremot uppstå problem. I den följande texten har vi därför utgått från följande definitioner 

som vi tycker passar ihop väl: 

Historia: "Dels den förflutna verkligheten, dels beskrivningen och utforskningen av denna 

verklighet. Säreget för historia är att den verklighet som skall utforskas inte direkt kan iakttas 

eller nås genom experiment utan måste utforskas genom de spår människor i det förgångna 

lämnat efter sig.”4 

Spelfilm: "Film baserad på ett manuskript med detaljerade scenanvisningar och förberedd 

dialog.”5 

                                                            
3 Se bilaga 1 
4 http://www.ne.se/historia/203334 
5 http://www.ne.se/spelfilm 
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Begreppet "historisk spelfilm" kan även det kännas märkligt svårdefinierat. I detta 

sammanhang syftar vi på filmer som vid tiden för sin tillkomst utspelar sig i en historisk 

tidsperiod minst 50 år tillbaka i tiden. För att begränsa studien har vi valt denna relativt 

oproblematiska definition. Naturligtvis kan detta problematiseras ytterligare genom ett 

resonemang kring att all film på sätt och vis är historisk eftersom den alltid avslöjar mycket 

om sin samtida kontext (mer om detta längre fram).  

1.5	Avgränsning	

Vi har valt att intervjua två lärare som är yrkesverksamma samt tre blivande lärare med 

undervisningserfarenhet. Vi väljer också att nyttja Oxford som referenssystem för att vi anser 

att det skapar ett bättre flöde för läsaren. Vidare har valt att utgå från "spelfilmer" i 

undersökningen och inte dokumentärfilmer. Anledningen till detta är för att undersökningen 

annars skulle bli alldeles för stor och därför inte passa in i våra tidsramar. 

Det kan även vara värt att nämna att vi till absolut största delen har använt oss av svensk 

forskning i forskningsöversikten. Det finns orsaker till detta. Om vi hade valt att använda oss 

av utländsk forskning så hade det känns mest rätt att även intervjua lärare och lärarstudenter 

från andra länder. Detta är något som vi varken har haft tid eller resurser till att genomföra, 

även om det naturligtvis hade varit intressant att göra jämförelser mellan Sverige och utlandet. 

Det är inte helt otänkbart att respondenternas svar skiljer sig åt beroende på vilket kön de 

tillhör. Dock har vi inte kunnat urskilja några tendenser till detta i svaren, därför har vi valt att 

bortse från genusperspektivet.  

1.6	Disposition	

Vi har i denna inledning presenterat uppsatsen syfte, metod samt våra frågeställningar. Vi har 

även pekat på våra etiska överväganden, definierat de begrepp som kommer att behandlas 

längre fram i texten samt nämnt vilka avgränsningar som har gjorts för undersökningen. I det 

följande kapitlet kommer vi att presentera vad som tidigare har skrivits om historiska 

spelfilmer och vilka problem som forskare och författare tidigare har lyft fram. Denna text 

kommer till att börja med ha en ganska allmän ansats, för att mot slutet koppla in 

skolväsendet. 

I kapitel tre presenterar vi vår undersökning. Här har vi valt att disponera respondenternas 

svar efter frågeställningarna. Respondenternas svar kommenteras därefter kort i den löpande 

texten. I kapitel fyra kommer en övergripande diskussionsdel kring de svar vi fått under 



 
 

10 
 

intervjuerna. Eftersom flera av frågorna och svaren flyter ihop med varandra så har vi valt att 

inte gå efter någon speciell rubriksättning där vi diskuterar varje frågeställning för sig. Vi 

presenterar här även uppslag till vidare forskning inom området. 

I kapitel fem kommer en sammanfattning av våra resultat där vi försöker täcka in de 

övergripande dragen av det som presenterats i den tidigare framställningen. Uppsatsen 

avslutas med en referenslista samt två bilagor.   
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2.	FORSKNINGSÖVERSIKT	
2.1	Gamla	värderingar	på	filmduken	

Att skriva en uppsats med detta tema känns som en helt omöjlig uppgift utan att nämna Clio 

på bio - om amerikansk film, historia och identitet av Ulf Zander. Filmindustrin domineras 

nämligen så gott som helt av USA. Zanders utgångspunkt för boken är att mycket av den 

sanna historien försvinner genom filmmediet. Ofta så säger historiska filmer mer om 

exempelvis de rådande värderingarna för tiden som filmen har tillkommit i än det faktiska 

händelseförloppet som skildras. Zander menar att detta egentligen inte är speciellt märkligt. 

Historia är en form av dubbel tankeoperation. Vi människor och hela samhället är ett resultat 

av historisk utveckling; vi lever hela tiden i historien. Samtidigt så skapar vi historia genom 

att blicka tillbaka på det som varit utifrån vår tids förståelsehorisont det vill säga med vår tids 

frågor i fokus.6 För oss människor i början av 2010-talet kan det vara lätt att fördöma äldre 

tiders synsätt.  

I februari 1915 hade filmen The Birth of a Nation (regisserad av D.W Griffith) premiär. 

Filmen ifråga blev snabbt mycket kontroversiell då den i sin skildring av det amerikanska 

inbördeskriget mer eller mindre verkade vilja peka på att exkluderingen av svarta var ett 

villkor för en vit återförening. Filmen blev snabbt en stor succé och anses idag vara en av 

orsakerna till att Ku Klux Klan på allvar återuppstod efter premiären.7 En anledning till de 

starka känslor som filmen piskade upp låg i att den gjorde anspråk på att återge historien 

autentiskt. President Woodrow Wilson lär även ha sett filmen som helt sanningsenlig. Wilson 

hade själv varit historiker innan han gav sig in i politiken och uttalanden av densamme 

användes på flera ställen i filmen för att ytterligare understryka autenciteten. D.W Griffith var 

uppvuxen i den amerikanska södern och hade länge tyckt att historieskrivningen var märkbart 

färgad av de segrande nordstaterna, då de flesta professionella historikerna vid denna tid kom 

från dessa stater. Filmen marknadsfördes därför hårt under parollen att den visade vad som 

"egentligen" hände under konflikten och Griffith ställde sig själv i spetsen för en ny 

generation historiker. Istället för att läsa stora mängder motstridig litteratur kring 

händelseförloppet så skulle man få "sanningen" framför sig via en biobiljett. Denna skildring 

hade dock såklart i förväg noga granskats av experter på området.8 

                                                            
6 Zander, Ulf. Clio på bio - om amerikansk film, historia och identitet. Lund 2006, s.15. 
7 Zander. 2006, s.45. 
8 Zander. 2006, s.46. 
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Historien kring filmen The Birth of a Nation är ett tydligt exempel på hur tillkomsttidens 

värderingar avspeglas på film, även om exemplet kan ses som extremt i sammanhanget. 

Filmen blev mycket populär och fick många anhängare men naturligtvis tyckte inte alla i USA 

år 1915 att svarta människor var onda. I mångt och mycket får nog Griffith ändå ses som ett 

barn av sin tid, präglad av sin miljö. Förutom att vara uppvuxen i Kentucky, så hade hans far 

varit överste i sydstatsarmén. Som ung influerades Griffith av faderns krigshistorier, vilket 

man får se som bakgrund till den extremt partiska skildring av kriget som kommer till uttryck 

i The Birth of a Nation.9 Detta kan ses som en smula paradoxalt med tanke på att filmen gör 

anspråk på att vara objektiv. 

Zander är noga med att påpeka att dåtidens historiesyn skiljer sig mycket från vår nutida. 

Typiskt för tiden var att man ansåg att man på fullt allvar kunde fastslå universella sanningar i 

skildringen av ett händelseförlopp. Flera av dessa tankar hämtades från historievetenskapens 

fader, Leopold von Ranke. Enligt honom skulle den gode historikern vara så objektiv som 

möjligt i sin skildring och värdera flera källor för att därmed kunna fastslå vad som egentligen 

hade hänt. Att vara helt objektiv i en framställning är dock så gott som omöjligt och dåtidens 

åskådningar färgade därmed av sig på historieskrivningen. Följden blev att filmmakaren, trots 

strävanden efter objektivitet, ändå influerades av den rådande amerikanska historiekulturen. 

En historiekultur som vid denna tid fortfarande kunde sägas vara stigmatiserande för svarta.10 

Magnus Hermansson Adler pekar också på att filmen aldrig helt kan kopplas bort från den tid 

som den har uppkommit i. Detta ger historieläraren större möjligheter än vad man först kan 

tro. I undervisningen kan man först analysera filmen på ett grundläggande och enkelt vis, för 

att sedan gå allt djupare. Här kan man exempelvis diskutera relationen som skaparen, och 

därmed även verket, har till det omgivande samhället. Som exempel nämner Hermansson 

Adler hur Leni Riefenstahl följde Adolf Hitlers vilja och hur hennes film Viljans triumf 

fungerade som propagandafilm för Nazityskland.11 

2.2	Filmregissören	som	historielärare?	

Zander är naturligtvis inte ensam om att skriva om filmens roll i historiebruket. I antologin 

Det förflutna som film och vice versa - om medierade historiebruk belyser nio historiker den 

massmediala historieförmedlingen. Bokens samlade fokus ligger framförallt på filmmediets 

                                                            
9 http://www.imdb.com/name/nm0000428/bio.  
10 Zander. 2006, s.47. 
11 Hermansson Adler, Magnus. Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och 
ämnesdidaktik. Stockholm 2004, s.143-144. 



 
 

13 
 

funktion som historisk källa. Zander återkommer även här, men andra namn i samlingen är 

Pelle Snickars, Cecilia Trenter och Mats Jönsson. Skribenterna belyser filmediets 

historieförmedlande roll utifrån en rad olika utgångspunkter. I antologin får man som läsare 

bland annat bekanta sig med historiebruk i pornografi, hur filmindustrin påverkar människors 

syn på historiska platser samt naturligtvis hur vissa regissörer mer eller mindre lutar åt att 

fungera som historielärare. 

En del av det tidigare resonemanget ovan kring hur tillkomsttidens värderingar och synsätt 

speglar av sig på film syns redan i antologins inledningskapitel. Följande skrivs här om 

historiska spelfilmer, vilka som tidigare nämnts även är i fokus för denna uppsats: 

"...de är samtidigt alltid ett slags historiska dokument och källor, åtminstone över sig 
själva, som ofta säger en del om de mediala omständigheter de producerats under, och 
än mer om filmernas egen samtid och socio-politiska kontext. Det finns till och med 
somliga som hävdat att historiska spelfilmer egentligen främst handlar om sin egen 
samtid."12 

Den för oss mest intressanta artikeln är skriven av Mats Jönsson och går under det 

intresseväckande namnet "Historia à la Hollywood - Steven Spielberg i pulpeten". Jönsson 

konstaterar redan i inledningen att Spielberg idag framstår som vår tids mest tongivande 

historieförmedlare. Detta beror till stor del tack vare hans enorma filmsuccéer med historiskt 

tema. Den mest mest kända är förmodligen andra världskrigs-skildringen Saving Private Ryan 

från 1998. Men även Schindler's List från 1993 och Tv-serien Band of Brothers från 2001 

torde de flesta som är intresserade av historia och film någon gång ha kommit i kontakt med.13 

I centrum för artikeln står just filmen Saving Private Ryan och dess mest kända scen: 

landstigningen i Normandie den 6 juni 1944. Spielbergs syfte med denna scen var att 

åskådaren skulle placeras mitt i händelsernas centrum istället för att fungera som en sorts 

utomstående betraktare av händelserna. Det skulle alltså bli så autentiskt som möjligt.14 En hel 

del filmmässiga knep användes för att uppnå denna höga grad av realism. Bland annat 

användes skakiga handkameror och färgdjupet sänktes ordentligt för att efterlikna gamla 

journalfilmer.15 

                                                            
12 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia. "Det förflutna som film och vice versa. Om medierade historiebruk - en 
introduktion" i Cecilia Trenter (red). Det förflutna som film och vice versa - Om medierade historiebruk. Lund 
2004, s.21. 
13 Jönsson, Mats. "Historia à la Hollywood - Steven Spielberg i pulpeten" i Cecilia Trenter (red). Det förflutna 
som film och vice versa - Om medierade historiebruk. Lund 2004a, s.33. 
14 Jönsson. 2004a, s.37. 
15 http://www.imdb.com/title/tt0120815/trivia.  
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Jönsson pekar i artikeln på det faktum att gränsen mellan dokumentärfilm och spelfilm tycktes 

suddas ut genom Saving Private Ryan. Tidigare hade dessa mer eller mindre varit varandras 

motsatser. Jönsson menar att det under framförallt 1990-talet har utvecklats något som kallas 

"palimpsestisk historisk medvetenhet" mot bakgrund av detta. Genom att historia har 

populariserats och allt oftare dyker upp i massmedia (hit räknas även spelfilm) så har ett nytt 

förhållande till det förflutna utvecklats hos oss människor. Vi möter inte längre historien 

enbart genom att titta på bilder eller läsa historiska skildringar; numera möter vi den även i 

datorspel och framförallt amerikanska filmatiseringar. Detta påverkar naturligtvis oss 

undermedvetet och vårt kollektiva sätt att se på olika historiska händelser förändras samtidigt 

över tid tack vare detta.16  

I en amerikansk undersökning från 1998 visade det sig att ungefär 80 procent av de 1500 

tillfrågade hade sett en historisk spelfilm eller annan form av program som berörde historia 

under det senaste året. Hälften hade besökt något museum eller läst en bok med historisk 

anknytning. Det intressanta med undersökningen var ändå att historiska filmer och serier 

ansågs vara lika trovärdiga som historiska böcker. Vid en liknande undersökning i Sverige 

kring samma tidpunkt med studenter så menade nästan alla att facklitteratur och museer var 

mest tillförlitliga. Historiska filmer och serier och deras underhållande aspekter framhävdes 

däremot som en viktig del i skapandet av ett intresse för historia.17 

Filmens roll som historieförmedlare och intresseskapare växer alltså hela tiden, men detta 

innebär inte att filmen inte är i behov av andra kompletterande källor. För att få en så 

heltäckande bild som möjligt av en händelse, så behövs flera mindre bilder sammanställas till 

en helhet. Det förflutna har de senaste decennierna alltmer blivit underhållning och dessa 

medierade bilder har blivit allt viktigare för allmänhetens uppfattning och kollektiva minne.18 

2.3	Historiska	filmer	och	serier	i	Sverige	

Historiska spelfilmer och tv-serier är naturligtvis inte enbart en amerikansk företeelse. De 

senaste åren har vi kunnat märka av en ökad produktion av svenska filmer inom samma 

område. Här rör det sig om storproduktioner såsom filmerna om tempelriddaren Arn 

(baserade på Jan Guillous böcker), Tre solar men även tv-serier såsom Snapphanar och 

dokusåpan Riket. Om man ska nämna någon produktion som inte är i spelfilmsformat, så är 

                                                            
16 Jönsson. 2004a, s.41. 
17 Snickars & Trenter. 2004, sid.11. 
18 Snickars & Trenter. 2004, sid.8. 
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det framförallt serien Sveriges Historia som sticker ut i mängden. Den rymmer inte riktigt 

inom temat för denna uppsats, men känns ändå så pass viktig att den bör tas upp.  

Denna serie visades i två säsonger a lá sex avsnitt vardera under våren 2010 samt hösten 2011 

och var ett samarbete mellan Tv4, Historiska museet och Norstedts förlag. Under seriens gång 

lotsades tittarna genom historien av programledaren Martin Timell och historieprofessorn 

Dick Harrison. Övergripande, omvälvande händelser varvades med berättelser om enskilda, 

mer okända människoöden. Allt kryddat med hjälp av ganska välgjorda rekonstruktioner.19 

Det intressanta med denna serie är just att Harrison inte är någon bifigur som enbart fungerar 

som sakkunnig, utan fungerar som programledare i minst lika stor grad som Timell. Vi är 

båda överens om att denna typ av serier verkligen behövs. Historieämnet är omgärdat av en 

rad fördomar, och olyckligtvis stämmer många av dessa. De flesta torde någon gång ha hört 

att historia enbart handlar om "kungar, årtal och krig". Det finns en bestämd uppfattning kring 

att historia är något substanslöst och tråkigt som enbart belyser de framgångsrika individerna 

och drabbningarna på slagfältet. Sveriges historia tycks dock ha hjälpt till med att mjuka upp 

detta. Serien belyser exempelvis på ett mycket trovärdigt sätt hur den i tidigare svensk 

historieskrivning så osynliga allmogen faktiskt levde. När seriens andra säsong visades så sa 

en tidigare icke-historieintresserad bekant till mig (Martin) något i stil med: "Tänk om historia 

hade varit lika roligt när man gick i skolan...då var det bara en massa kungar och vad de 

gjorde". Detta säger en hel del om vilket sprängstoff denna typ av serier faktiskt utgör enbart 

genom sin framställning.  

2.4	Problem	och	anakronismer	

Även om spelfilmer sällan har använts på ett speciellt konstruktivt sätt under vår egen 

skolgång, så tror vi att så gott som alla lärare idag tycker att de tillför undervisningen något. 

På en riktigt grundläggande nivå kan man säga att de framförallt tillför en nöjesaspekt. Få 

elever är speciellt förtjusta i att sitta och läsa hela tiden och då är filmen även bra på att skapa 

en variation. Det finns däremot vissa saker som vi håller med om att man som lärare bör vara 

medveten om. En regissör kan rent teoretiskt omforma och skapa en "ny" verklighet som vi 

kanske inte vet så mycket om rent fackmässigt. De flesta kan nog hålla med om att historiska 

spelfilmer är viktiga historieförmedlare framförallt genom att skapa intresse hos de personer 

som vanligtvis kanske inte är intresserade. Detta innebär samtidigt vissa problem. Anton Kaes 

pekar på att vissa historiska händelser kanske glöms bort på bekostnad av andra eller 

                                                            
19 http://www.tv4.se/1.1600295.  
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framställs på ett knapphändigt sätt. Detta kan förklaras genom exempelvis en rädsla för ett 

uppblomstrande av en aggressiv nationalism eller andra samhällsomstörtande krafter. En 

regissör kan därför välja den enklaste vägen i skildrandet av en mångfacetterad historisk 

händelse. Om inga direkta motbilder till detta presenteras så kan det sluta med att den 

tillrättalagda, okritiska versionen blir den vedertagna "sanningen" i det kollektiva minnet.20 

Naturligtvis tas detta till en ytterlighet i detta fall, men det närmsta detta vi kommer i denna 

uppsats är exemplet ovan med The Birth of a Nation. Just därför behövs även en del 

dokumentärer av samma typ som Sveriges historia ovan. Tidigare okända eller 

marginaliserade händelser och karaktärer har här fått en form av upprättelse och början till ett 

erkännande hos allmänheten. Därmed sker en långsam förändring i vårt kollektiva minne och 

en dag kanske dessa på allvar finner en plats i skolans läroböcker. Ett tydligt exempel på en 

för svensk historieskrivning tidigare obekväm händelse är de tvångssteriliseringar som 

började utföras under 1930-talet (på exempelvis "Statens institut för rasbiologi" i Uppsala). 

Detta är händelse som tidigare har tonats ner, men som äntligen plockades upp i 

strålkastarljuset i tv-serien. 

Den kände brittiske militärhistorikern Anthony Beevor skrev i mars 2001 en uppmärksammad 

artikel till Sydsvenska Dagbladet titulerad "Krigsfilmens första offer är sanningen". I denna 

agiterades det kraftfullt mot filmen Enemy at the Gates, vars handling kretsar kring slaget om 

Stalingrad under andra världskriget. Sammanfattningsvis kretsade artikeln kring de missgrepp 

som Beevor ansåg att regissören hade gjort sig skyldig till för att filmen skulle bli mer 

spännande. Med andra ord; den historiska korrektheten hade fått stryka på foten till förmån 

för en handling som hade kryddats för att attrahera desto fler tittare. Beevors artikel utgjorde 

ett bra exempel på den tudelning och konflikt som finns i förhållandet mellan film och 

historia. Å ena sidan finns historiker som strävar efter en så sanningsenlig och korrekt 

återgivning av en händelse som möjligt. Samtidigt finns filmskapare som tycker att det går bra 

att tänja på gränserna till förmån för underhållningsvärdet.21  

En vanlig synpunkt som brukar föras fram kring historiska spelfilmer är framförallt 

förekomsten av s k "anakronismer". Det kan exempelvis röra sig om att de kläder som 

används i filmen i själva verket inte alls användes i den skildrade tidsepoken. Zander menar 

däremot att detta inte nödvändigtvis är ett problem. Historiska spelfilmer är inte några 

                                                            
20 Zander, Ulf. "Det förflutna på vita duken - Film som historieförmedlare" i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander 
(red). Historien är nu - En introduktion till historiedidaktiken. Lund 2009, s.134. 
21 Zander. 2009, s.136-137. 
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problemorienterade, analytiska avhandlingar såsom facklitteraturen inom området. Det finns 

vedertagna kriterier för vad som är god historievetenskap och denna och filmens 

historieförmedling bör hållas isär. En följd av detta är att dessa inte kan bedömas utifrån 

samma utgångspunkter. I filmens värld får denna typ av ovannämnda detaljer mindre 

betydelse om helheten med karaktärer och intriger framstår som trovärdiga. I många fall får 

underhållningsvärdet med rätta gå före, vilket kan illustreras med filmen Gladiator. I denna 

film används brinnande pilar som ammunition trots att forskare har kunnat fastslå att detta 

aldrig var fallet i verkligheten. Istället ska förekomsten av dessa tolkas som en symbol för 

romarnas krigstekniska överlägsenhet.22 Exemplet med de brinnande pilarna kan ses som 

relativt oproblematiskt, men filmen innehåller även riktigt grova historiska felaktigheter. Den 

romerske kejsaren Marcus Aurelius blir exempelvis mördad i filmen för att han planerar att 

lämna över makten till en adoptivson istället för sin biologiske son. I själva verket avled 

denne av naturliga orsaker.23 

David Ludvigsson är inne på samma typ av resonemang som ovan. Enligt honom kan 

historiska filmer grovt delas in i tre kategorier. Först och främst har vi dokumentärfilmer. Den 

andra kategorin utgörs av filmer som försöker återskapa en historisk händelse eller skildra 

historiska personer, en typ av "dramadokumentär" som Ludvigsson själv kallar det. Den tredje 

kategorin utgörs av filmer där bakgrunden är historisk, men själva berättelsen med karaktärer 

och intriger är påhittad. I denna sistnämnda kategori blir andra aspekter av filmen, såsom 

dramaturgi, överordnade den rent faktaförmedlande aspekten. Enligt Ludvigsson uppstår det 

problem först när den sistnämnda kategorin får överhanden inom genren. Förklaringen till 

detta är enkel, men logisk. Denna typ av filmer tenderar att i högre grad förenkla historien och 

om filmen inte heller gör anspråk på någon autencitet så finns det desto större anledning till 

skepsis.24 

Avslutningsvis kan vi själva se ytterligare ett potentiellt problem som berör hela den 

internationella filmindustrin. Det är ett välkänt faktum att en övervägande del av filmindustrin 

är baserad på import från USA. En konsekvens av detta är att vår historiesyn till stor del 

dikteras av amerikanska filmskapare. Här har vi ett problem eftersom detta innebär att det 

amerikanska perspektivet riskerar att bli det allena rådande, vilket sedan färgar av sig på hur 

                                                            
22 Zander. 2009, s.138-139. 
23 http://www.imdb.com/title/tt0172495/trivia 
24 Ludvigsson, David. "Den audiovisuella historien" i Peter Aronsson (red). Makten över minnet - historiekultur i 
förändring. Lund 2000, s.83ff. 
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resten av världen ser på en viss händelse.  Detta kan även kopplas till det vi skrev ovan om 

Steven Spielbergs historieförmedling genom Saving Private Ryan. 

2.5	Historiemedvetande	

Det kan vara på sin plats att definiera begreppet "historiemedvetande", då det kommer att vara 

ett viktigt begrepp i den följande texten. Forskningsområdet kring detta är riktigt stort och det 

finns inte utrymme här för att redovisa allt som har skrivits. Det finns en del svensk forskning 

och framförallt en hel del utländsk. Här följer därför ett kort avsnitt där vi försöker 

introducera detta stora och bitvis riktigt abstrakta begrepp. 

Följande har Nationalencyklopedin att säga begreppet: "uppfattning om det närvarandes plats 

i tiden, ofta förbunden med en föreställning om att olika tidsskeden har olika karaktär."25 Men 

vad innebär detta mer konkret? Det finns två andra begrepp här som är mycket snarlika och 

som lätt kan förväxlas med varandra men som ringar in relationerna mellan dåtiden, nutiden 

och framtiden. Först finns begreppet "historiskt medvetande" som handlar om den rena 

kunskapen om det förflutna och hur vi står i relation till detta. Det andra begreppet är 

"historiemedvetenhet" och fokuserar på hur den enskilde individen relaterar sig själv till 

dåtiden, nutiden och framtiden. Begreppet "historiemedvetande" berör däremot hur dessa tre 

tidsdimensioner är kopplade till varandra. Peter Aronsson, som är professor i historiebruk och 

kulturarv, vänder sig med kraft mot det vanligt förekommande begreppet "historielöshet" om 

man utgår från historiemedvetande. Eftersom alla människor uttalar sig om relationerna 

mellan de tre tidsdimensionerna, så är det vanskligt att tala om någon "historielöshet". Om 

man däremot utgår från begreppen "historiemedvetenhet" och "historiskt medvetande", så får 

begreppet desto större betydelse. Detta eftersom vissa människor kan sakna kunskaper om det 

förflutna och därmed inte heller ser sin egen roll i detta.26 Det bör däremot framhållas att 

dessa begrepp är mycket omdiskuterade och har utsatts för kritik inom akademin just eftersom 

de betraktas "luddiga" och svåra att definiera på ett bra sätt. Denna problematik belyser även 

Magnus Hermansson Adler som menar att i synnerhet gymnasieskolans kursplaner för 

historieämnet är ganska svävande i sin beskrivning. Hermansson Adler ifrågasätter därför hur 

pass stor dess praktiska betydelse är i undervisningen. 

"Till yttermera visso är det också osäkert om begreppet historiemedvetande över huvud 
har någon praktisk och medveten betydelse för undervisningen. Ingen forskning har 
hittills på ett systematiskt sätt visat detta. Däremot är vi nog alla överens om att 
historieundervisningen omedvetet skapar tankesätt där begreppets delar förekommer på 

                                                            
25 http://www.ne.se/historiemedvetande.  
26 Aronsson, Peter. Historiebruk - att använda det förflutna. Lund 2004, s.68. 
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olika sätt beroende på hur eleven tänker. I grunden finns ju en allmängiltig kausal 
struktur, som visar på sambandet orsak-verkan. Med andra ord, det som händer nu har 
orsaker i dåtiden, och det som sker nu påverkar framtiden."27 

Hermansson Adler menar även att man till att börja med bör fundera över hur pass stor 

relevans begreppet egentligen har i Sverige och för svenska förhållanden. Begreppet 

formulerades i Tyskland under 1980-talet och det utesluts inte att detta kan ses som ett försök 

av tyskarna att bringa reda i en mycket splittrad historia. Dessutom finns det inga direkta 

förarbeten till skolans kursplaner som kan skapa en kunskapsteoretisk bakgrund. Mot 

bakgrund av detta resonemang så vore det istället betydligt bättre om man lade mer fokus på 

att diskutera vikten av att få eleverna att förstå historiska samband. När eleven upptäcker 

dessa samband så kan denna förmåga tillskrivas en träning i att förstå kausala samband.28 

Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext är namnet på Nanny Hartsmars 

avhandling. Ganska tidigt i avhandlingen redovisas ett samtal som Hartsmar har haft med en 

grupp elever i grundskolan. Eleverna har en tidslinje framför sig och Hartsmars frågor kretsar 

kring varför en sådan är viktig. Eleverna tycks i princip enbart kunna motivera detta utifrån att 

det förväntas av dem att kunna den för att inte få dåligt omdöme på skolans kvartsamtal. 

Avhandlingens syfte och huvudsakliga frågeställningar berör varför eleverna har denna 

föreställning och om lärarens undervisning kan ha med detta att göra eller om detta helt enkelt 

kan förklaras med åldersmässig omognad. Utifrån detta vill Hartsmar även problematisera 

undervisningens förutsättningar för att utveckla ett historiemedvetande.29 Studien visade att 

eleverna i undersökningen mycket sällan fick tillfälle till att reflektera över undervisningens 

innehåll. Hartsmar menar att detta till stor del säkerligen finns att finna i lärarens 

undervisning. Lärarna kan kursplanernas mål, men av olika anledningar så uppstår svårigheter 

med att på ett bra sätt formulera detta till eleverna.30 Följden av detta blir att eleverna ger 

förklaringar i stil med exemplet ovan. Hartsmar konstaterar "...att konventionen styr vad som 

ska behandlas och att inte veta varför ett innehåll avhandlas indikerar för mig att det inte finns 

någon genomtänkt plan för vad det är i historiemedvetandet man vill utveckla."31 Detta 

förstärker lite bilden av att det inte råder någon total enighet kring detta mångfacetterade 

begrepp.  

                                                            
27 Hermansson Adler. 2004, s.79. 
28 Hermansson Adler. 2004, s.80. 
29 Hartsmar, Nanny. Historiemedvetande: elevers tidsförståelse i en skolkontext. Malmö 2001, s.26-27. 
30 Hartsmar. 2001, s.96. 
31 Hartsmar. 2001, s.238. 
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Det finns dock ännu en aspekt av begreppet: att det även påverkar de val vi gör i livet och 

våra värderingar. På detta sätt så får historieundervisningen även en moralisk och 

identitetsskapande dimension. Historieundervisningen ska ge eleverna möjlighet till att ta 

ställning till olika val i den historiska förändringsprocessen. Kärnan i detta är alltså att vi ska 

förstå vår egen roll i den historiska processen och att vi alla därmed är aktörer i denna.32   

Att se sin egen roll i historien är något som även framhävs som en viktig aspekt av Gunilla 

Lindqvist. Lindqvist belyser även vikten av att ska kunna se oss själva i den stora historiska 

processen. Detta uttrycks på ett sätt som låter närmast filosofiskt: 

"Det viktigaste är, enligt Jensen, att bli medveten om att människor skapar sin egen 
historia och att livet består av levda historier. Det är dessutom viktigt att man förstår att 
det finns en koppling mellan förfluten tid, nuet och framtiden. Historia får inte bara 
handla om förfluten tid. Istället är historien den förflutna framtiden, vilket innebär att man 
kan bli medveten om att utvecklingen skulle ha kunnat ta en annan vändning."33 

 

2.6	I	skolans	värld	

Mot bakgrund av detta kan man fråga sig hur skolan på allvar kommer in i bilden. Följande 

står i kursplanen för gymnasiekursen "Historia 1a1" kring ämnets syfte: 

”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 
utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda 
historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges 
möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det 
förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.”34 

När dessa rader skrivs har den ovan citerade kursplanen i historia för gymnasieskolan nyligen 

tagits i bruk. Som synes så återkommer begreppet "historiemedvetande" här. Man kan dock 

skönja att utvecklandet av ett kritiskt förhållningssätt är något som har betonats i allt högre 

grad. 

Vad gäller filmens mer direkta roll i klassrummet så har vi lyckats komma över en rapport vid 

namn Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen av Lars Terner (tidigare 

metodiklektor i svenska och historia). I rapporten ger Terner en framställning kring hur han 

utifrån sin erfarenhet tycker att man som lärare så effektivt som möjligt bör arbeta med olika 

typer av medier. Denna rapport är visserligen från 1990, men avslöjar en del av det synsätt 

                                                            
32 Jensen, Bernard Eric. ”Historiemedvetande, begreppsanalys, samhällsteori, didaktik” i Christer Karlegärd & 
Klas-Göran Karlsson (red). Historiedidaktik. Lund 1997, s.71ff. 
33 Lindqvist, Gunilla. Historia som tema och gestaltning. Lund 2000, s.59. 
34http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymna
sieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=HIS&courseCode=HISHIS01a1#anchor_HISHIS01a1. 
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vissa kan ha haft på filmens roll i skolan vid denna tid. Sedan dess har naturligtvis mycket 

hänt inom skolväsendet, så det är tveksamt om dess samtliga delar har speciellt stor relevans 

idag. Terner vänder sig mot det vi själva har fått uppleva under vår skoltid: att filmen bara 

visas utan någon uppföljning. Terner pekar på att det är viktigt att läraren hinner se filmen en 

gång själv för att därmed hinna anteckna saker som kan vara viktiga att föra fram till 

diskussion i klassen. Här är det upp till läraren vilken nivå man vill lägga svårighetsnivån på; 

det kan röra sig om enklare, vardagliga saker men även mer subtila frågor rörande hierarkier 

och klasskillnader.35 Filmens roll som inspirationskälla förkastas däremot inte helt, men det 

framhålls att det är viktigt att eleven med hjälp av filmen får chans att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till det som presenteras. Terner delar in arbetet med filmen i en 

"förbehandling" och en "efterbehandling". I förbehandlingen ska eleverna förstå vad filmen 

vill förmedla, vilket exempelvis kan ske genom att man som lärare delar ut frågor av 

reflekterande karaktär som eleverna får fundera över under tiden som filmen visas. Här är 

filmens övergripande kontext det viktigaste. I efterbehandlingen (som bör ske vid nästa 

lektionstillfälle, då eleverna har hunnit reflektera kring filmen) ska eleverna få chansen att 

ställa frågor om saker de inte förstod, om händelserna känns trovärdiga och så vidare.36 

Ett återkommande tema under lärarutbildningen är att man bör sträva efter ett återkopplande 

till elevens livsvärld när man planerar sin undervisning. Filmmediet hör absolut till denna 

livsvärld. Teknikutvecklingen har samtidigt medfört att skolan inte längre nödvändigtvis är 

den primära källan för kunskaper. I en värld där Internet och dess informationskanaler blir 

alltmer lättillgängliga, så är det inte speciellt märkligt att unga söker sig till dessa. Men frågan 

är hur pass bra skolan är på att förvalta detta. Magnus Persson belyser problematiken i boken 

Populärkulturen och skolan, som han även är redaktör för: 

”Skolan har trots att den tar en allt större plats i elevernas liv förlorat sitt 
bildningsmonopol. Populärkulturen har för många blivit ett alternativt 
bildningsmedel som konkurrerar med skolan om tid, uppmärksamhet och intresse. 
Surfandet på nätet, musiklyssnandet eller musikskapandet, de rituella 
sammankomsterna med kamratgänget framför videon: allt detta är exempel på 
aktiviteter och – ja, faktiskt, bildningsvägar – som många unga värderar högre och 
uppfattar som mera meningsfulla än de som erbjuds i skolan.”37 
 

                                                            
35 Terner, Lars. Bild, ljud, film och drama i historieundervisningen. Uppsala 1990, s.20ff. 
36 Terner. 1990, s.24ff. 
37 Persson, Magnus. "Traditioner och perspektiv" i Magnus Persson (red). Populärkulturen och skolan. Lund 
2000, s.16. 
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Persson pekar här på den ständiga problematiken kring hur man ska göra skolan "rolig" och 

därmed bibehålla elevernas intresse för det aktuella ämnet. Det är vår övertygelse att film och 

andra interaktiva medier såsom datorspel är kraftfulla verktyg för en pedagog i detta 

sammanhang. Forskning kring spelfilm i undervisningen tycks ändå fortfarande befinna sig i 

sin linda och ännu mindre finns om datorernas roll. Detta kan vara en förklaring till att det 

tycks som att spelfilmen har fått en mer integrerad roll i undervisningen först de senaste 

femton-tjugo åren. Persson pekar däremot även på att skolan rent historiskt under långa 

perioder har sett populärkulturella yttringar som problematiska. Att istället ta tillvara denna 

resurs och använda sig av denna tycks vara ett relativt modernt synsätt som det tog lång tid för 

skolväsendet att erhålla.38 Det är värt att uppmärksamma att Perssons antologi utkom för lite 

mer än ett decennium sedan. I retrospektiv kan vi utifrån våra egna erfarenheter konstatera att 

det var åren kring millennieskiftet som det på allvar verkade hända saker i skolan vad gäller 

teknikanvändningen. På ganska kort tid blev datorer i klassrummen allt vanligare och elever 

började på allvar söka information på Internet. Bara de senaste åren har utvecklingen 

accelererat som aldrig förr. Idag är möjligheterna för teknikanvändning hur stora som helst 

och det finns inget som tyder på att detta kommer mattas av. 

2.7	Tre	framstående	namn	

Forskningen inom detta område kan sägas fortfarande befinna sig i sin linda, men det är 

framförallt tre svenska namn som är återkommande: Ulf Zander, Klas-Göran Karlsson och 

Mats Jönsson. Dessa tre personer har alla nämnts tidigare i texten. 

Ulf Zander, som är fil.dr vid Lunds universitet, är nog de senaste årens mest framträdande 

namn vad gäller svensk forskning kring relationen mellan film och historia. Hans mest kända 

egna verk är den tidigare nämnda Clio på bio. Boken utgår från tesen att alla filmer på ett sätt 

kan ses som kvarlevor från den tid då de är inspelade. Värderingar från den tiden speglar av 

sig i slutproduktionen oavsett om regissören vill det eller ej. Som ledande exempel tas filmen 

Borta med vinden, en film som är inspelad 1939 men utspelar sig under 1860-talets 

amerikanska inbördeskrig. Ett riktigt intressant avsnitt berör hur "fienden" i krigsfilmer har 

skildrats över tid i takt med att det amerikanska samhället har förändrats. Här redogör Zander 

för den klassiska uppdelningen mellan "vi" och "de andra" i amerikanska filmer. "Vi" har 

                                                            
38 Persson. 2000, s.17ff. 
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oftast fått representeras av vita västerlänningar och "de andra" av folk från framförallt 

Östasien. De senaste åren har dock muslimer mer och mer fått överta denna roll.39 

Zander har inte enbart gett ut verket Clio på bio; tillsammans med historieprofessorn Klas-

Göran Karlsson har även den tidigare refererade antologin Historien är nu - en introduktion 

till historiedidaktiken publicerats. Zander och Karlsson har här främst varit redaktörer för 

verket, men har även bidragit med några egna texter. Precis som titeln antyder så kretsar 

bokens texter kring historiedidaktiska frågor såsom exempelvis historiebruket i samhället. 

Den historiska filmen är en del i detta och utgör en mycket viktig komponent i dagens och 

framtidens historieförmedling.40 Den teoretiska utgångspunkten för majoriteten av texterna 

kretsar kring operationalisering kring begreppet "historiemedvetande" och den tidigare 

nämnda dubbla tankeoperation som detta begrepp innefattar. Zander pekar på att dagens dvd-

teknik med möjlighet för regissörer, manusförfattare och andra som är involverade i 

produktionen att lägga till personliga kommentarer kring inspelningen öppnar upp stora 

möjligheter för läraren. Om man kombinerar dessa med analyser kring filmens tillkomsttid 

samt det dubbla historiska perspektivet, så kan detta ge riktigt intressanta infallsvinklar för 

elever i skolan. På detta sätt finns verktygen för läraren att skapa ett mycket givande möte 

mellan elever, det förflutna och filmmediet.41 

Mats Jönsson har tidigare nämnts i samband med hans bidrag till antologin Det förflutna som 

film och vice versa - om medierade historiebruk. Denna artikel bygger till stor del på hans 

doktorsavhandling med det passande namnet Film och historia - historisk hollywoodfilm 

1960-2000. I denna avhandling analyseras ett flertal amerikanska filmer utifrån en rad olika 

perspektiv. Tesen som Jönsson utgår ifrån är följande, och den känns vid det här laget bekant: 

”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.”42 
 

Jönsson utgår från fyrtio års produktion av ett antal hollywoodfilmer och undersöker vilket 

bemötande dessa har fått. Utifrån detta vill han skapa en ny teori kring spelfilmens funktion 

som samtidshistorisk källa. Studien utgår från framförallt två teoretiska perspektiv. Det ena 

perspektivet berör det tidigare nämnda begreppet "palimpsestisk historisk medvetenhet" det 

vill säga att man ser på det förflutna på ett sätt som kombinerar de tidigare förgivettagna 

                                                            
39 Zander. 2006, s.219ff. 
40 Zander. 2009, s.131. 
41 Zander. 2009, s.152. 
42 Jönsson, Mats. Film och historia - historisk hollywoodfilm 1960-2000. Lund 2004b, s.1. 
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motsatserna "myt" kontra "historia". Dessa är inte på något sätt isolerade ifrån varandra, utan 

ska snarare ses i en dialog med varandra. På detta sätt har det med tiden uppstått en 

historiesyn med många fler dimensioner än tidigare.43 

Till sin analys har Jönsson framförallt använt sig av sociologen Frank Füredis idéer kring 

västvärldens förändrade förhållande till det förflutna under 1900-talet. Kortfattat kan denna 

teori sammanfattas med att det finns två falanger inom detta område. På ena sidan står ett 

mycket konservativt synsätt på historien där historien ges närmast mytiska egenskaper; man 

vill konservera det rådande samhället, inte ifrågasätta det som varit och därmed kunna samla 

människor kring ett gemensamt förflutet. På andra sidan finns ett perspektiv som närmast 

försöker söka "...tröst i det förflutna genom att överväga huruvida enskilda individer aktivt 

kan influera händelsernas gång i samtiden".44 

2.8	Teori	

2.8.1	Palimpsestisk	historisk	medvetenhet	

Detta begrepp har redan nämnts i den tidigare texten, men det kan vara på sin plats att 

utveckla detta ytterligare. 

Begreppet myntades ursprungligen av filmvetaren Vivian Sobchack. Inom ramen för detta 

sammanbinds tidigare typiska motsatspar såsom historia kontra myt. Mats Jönsson förklarar i 

sin avhandling att vi i vårt västerländska samhälle hela tiden pendlar mellan detaljer, helhet, 

verklighet och fiktion. Detta påverkar naturligtvis vår verklighetsuppfattning och vi upphör 

alltmer att skilja dessa begrepp åt. Sobchack menar att uppdelningen mellan historia och myt 

inte kan skiljas åt tack vare (eller på grund av) att vi lever i ett så medierat samhälle. 

Datorspel och historiska filmer har en viktig roll i att sprida denna blandning. Även om det 

kan kännas främmande så menar Sobchack att detta inte är något nytt förhållningssätt. I själva 

verket har det existerat under lång tid, men historievetenskapen har aldrig velat erkänna 

detta.45 

Vårt synsätt på historien beskrivs som mycket mer flerskiktat än tidigare. Anledningen till 

detta är helt enkelt för att vi "dagligen" bombarderas av historia genom olika medier; 

framförallt amerikanska filmer från Hollywood. Den klassiska historievetenskapen, som 

skapades av Leopold von Ranke, lade fokus på att ta reda på vad som egentligen hade hänt 

                                                            
43 Jönsson. 2004b, s.13. 
44 Jönsson. 2004b, s.13-14. 
45 Jönsson. 2004b, s.13. 
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och genom källkritik avgöra vad som var fakta och legend i ett händelseförlopp. Idag präglas 

historieskrivningen av det motsatta förhållningssättet; man lägger gärna till och "kryddar" 

historien än drar ifrån.46 

Vi har redan nämnt Steven Spielbergs storfilm Saving Private Ryan och denna kan till stor del 

symbolisera detta förhållningssätt. Jönsson ser detta som en del i förklaringen till varför 

Spielberg har blivit en så populär historieförmedlare; han väljer att på ett mycket skickligt sätt 

kombinera fakta och myt än att ge sig in i en svår polariseringsprocess där absolut allt måste 

vara sanningsenligt vad gäller handling.47 

	

	

	

	

	

	

	

	
 

                                                            
46 Jönsson. 2004a, s.41. 
47 Jönsson. 2004a, s.42. 



 
 

26 
 

3.	UNDERSÖKNINGEN		
3.1	Resultat	

I detta avsnitt väljer vi att presentera våra resultat med våra frågeställningar som 

utgångspunkt. Respondenternas svar kommer därför att presenteras under respektive 

frågeställning nedan. Dock kan det finnas undantag då respondenternas svar går upp i mer än 

en frågeställning. Vi har också valt att inte publicera samtliga respondenters svar då vissa av 

svaren från vissa respondenter stämde väl överens med vad en annan säger. Då har vi valt att 

publicera det svar som vi ansåg vara mest uttömmande eller mest förklarande. Analys och 

diskussion kring respondenternas svar kommer att tas upp under en egen rubrik, därför kan 

svaren nedan i vissa fall verka ganska kortfattade. Intervjufrågorna kan också hittas som 

bilaga.48 Eventuella följdfrågor som kan ha ställts under respektive intervju finns dock inte 

med i denna bilaga. 

3.1.1	På	vilket	sätt	och	inom	vilka	moment	i	undervisningen	använder	de	intervjuade	

lärarna	spelfilm?	

På denna fråga skiljer sig våra respondenter ganska markant åt. En av de blivande lärarna kan 

säga ganska exakt under vilka moment denne använder sig av film. I första hand tycks 

däremot inte spelfilmen vara det primära här:  

”Momenten varierar, men oftast efter 1900-talets början eftersom man då kan 
använda sig av riktiga bilder eller filmklipp istället för spelfilm.” 
 

Det nämns aldrig under intervjun, men man kan tänka sig att denna lärarstudent använder sig 

av spelfilmer i större utsträckning när undervisningen berör händelser längre tillbaks i tiden. 

Ett exempel på detta framträder i intervjun med en av de yrkesverksamma lärarna: 

”Det har väl blivit lite som inspiration och så. Jag har mer plockat in film när 
jag kommit på att den filmen skulle passa bra här och just att det finns en aktuell 
film. Jag har använt mig mycket av ”Bombi Bitt och jag” eftersom jag tycker 
den beskriver relationen mellan Skåne och Danmark under den tiden, mest bara 
för att eleverna ska få en känsla och en inspiration till att läsa och försöka förstå, 
själv tiden.” 
 

Den andre aktive läraren är inne på samma tankegång. Spelfilmen kan användas som ett 

verktyg för att väcka ett intresse. I just detta fall har läraren (som även undervisar i religion) 

valt att avsluta arbetsområdet om kristendomen med en humoristisk ansats: 

                                                            
48 Se bilaga 2. 
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”Till exempel brukar jag, efter att vi läst om kristendomens historia och så här, 
så kan vi ju se ”Life of  Brian” för att ha ett avbrott där.” 

 

De intervjuade personerna pekar här på en riktigt intressant aspekt utav filmmediet. Denna 

aspekt bör egentligen ej underskattas: den rent intresseväckande och inspirerande aspekten. 

En av respondenterna antyder i sitt svar hur viktigt det är att eleven får en känsla och 

förståelse för själva tiden som filmen utspelar sig i. Respondenterna var överhuvudtaget 

ganska kortfattade och koncisa i sina svar på denna fråga, med ett undantag. Denna 

respondent, en av de blivande lärarna svarade följande på frågan: 

”Alltså, jag brukar alltid försöka få in någon film i varje moment. Någon gång 
så kanske det har blivit som en form av bonus liksom, men man bör absolut 
försöka göra något konstruktivt med det...det är ju ett medium som har så 
många möjligheter. Oftast brukar jag försöka göra några bra, reflekterande 
frågor som de kan fundera över under tiden som de tittar på filmen. Ofta är det 
då just frågor som kopplar till nutiden...typ av källkritisk art. I en krigsfilm 
kan det vara typ hur de olika sidorna skildras och vilka problem som finns i 
framställningen...regissörens syfte och så vidare. Men även om händelserna i 
filmen är trovärdiga och vad som känns påhittat. Just såna filmer brukar vara 
rätt tacksamma att analysera.” 
 

Vi förmodar att lärarstudenten vill att filmen ska underlätta för eleverna att utveckla ett 

kritiskt och analyserande förhållningssätt. Eftersom film, men även datorspel, är något som 

barn och ungdomar hela tiden möter i sin vardag så ser vi det som något självklart i skolans 

värld om det används på ett bra sätt. Precis som vi nämnde tidigare i texten så har inte skolan 

längre något bildningsmonopol, tack vare teknikutvecklingen.49 Tekniken har skapat en rad 

mycket kraftfulla verktyg och detta är en process som pågår hela tiden. Skolan (men 

framförallt läraren) bör hela tiden ligga i framkant och hålla sig uppdaterad inom detta 

område för att kunna främja elevernas lärande och skapa så bra förutsättningar som möjligt. 

Det är varje lärares skyldighet.  

3.1.2	Vilka	kunskaper	vill	lärarna	förmedla	till	eleverna	genom	spelfilm?	

På denna fråga är alla respondenter eniga, både de aktiva och de blivande lärarna. Alla fem 

anser att de nyttjar historisk spelfilm för att dels visa ett rent historiskt skeende, dels att få 

eleverna att tänka i olika värdegrundsfrågor, dels att visa på en historisk utveckling från dåtid 

till nutid och sist men inte minst som en ren belöning till eleverna på fredagseftermiddagarna. 

Under intervjun med en av de yrkesverksamma lärarna lyfts det fram en intressant aspekt. 

Läraren ifråga menar att den historiska spelfilmen naturligtvis kan användas till att lyfta fram 

                                                            
49 Persson. 2000, s.17ff. 
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allmänna kunskaper. Man ska däremot komma ihåg att filmer kan användas för att diskutera 

värderingar: 

”Det är här man försöker diskutera och lyfta fram att filmer inte görs i vakuum 
utan de görs av någon som vill sända signaler. Man kan sen också läsa budskap 
på olika vis och man ska försöka, och det har väl med historieundervisningen att 
göra, visa att historiska filmer är minst lika intressanta att titta på för att förstå 
under den tid de gjordes. Det ska man absolut försöka att göra. Det blir en 
didaktisk grej, hur man använder historien. Sen är det ju värderingar, visar man 
Chaplins ”Diktatorn” så vill man ju motverka totalitära idéer. Men det där med 
värderingar är alltid knepigt.” 

 

Detta resonemang kring värderingar utvecklas senare under intervjun: 
 

”...det finns en övertro till att vi i skolan ska kunna inplantera rätt värderingar 
hos eleverna och det värjer jag mig mot jag tror att det är väldigt knepigt men så 
som jag resonerade innan att man verkligen ska visa upp en motvikt , det kan 
verkligen finnas skäl till det.” 
 

Vi ser här att läraren har tagit ställning i en fråga som närmast kan beskrivas som något av en 

balansgång. Hur pass mycket ska läraren "styra" sina elever när det gäller värderingar? Detta 

är något som vi ska återkomma till i diskussionen. En av respondenterna för dessutom fram en 

ståndpunkt som de andra respondenterna på olika sätt berör:  

”Jag vill framför allt använda det för att stimulera visuell inlärning, beroende 
på filmen så varierar självklart vilka kunskaper som jag vill förmedla.” 

   

Det respondenten avser med "visuell inlärning" förmodar vi har att göra med lärande som inte 

primärt innefattar de klassiska skolböckerna. Istället avses här andra typer av 

informationskanaler och vägar till kunskap såsom filmmediet i detta fall. Detta kan kopplas 

till Perssons resonemang om att skolan behöver finna nya, moderna artefakter i 

undervisningen för att kunna få elevernas uppmärksamhet.50  

3.1.3	Vilka	eventuella	problem	anser	lärarna	att	man	måste	vara	medveten	om	vid	

användandet	av	spelfilmer?	

På denna fråga har vi fått ganska olika svar från våra respondenter. En av de aktiva lärarna 

hävdar att det stora problemet med att visa historisk spelfilm är följande: 

”Det kan finnas saker som upplevs som obehagliga av vissa elever. Sen är det 
ju också viktigt att det inte blir ensidig propaganda. Det är väl de två sakerna 

                                                            
50 Persson, Magnus. 2000, s.16. 
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som står främst, sen får det ju inte vara ”krigsförhärligande” eller 
”våldsförhärligande” utan då får man ju tydligt deklarera sitt syfte med att visa 
just den filmsekvensen. Sen har du ju klassikern, vad ska vi göra en 
fredagseftermiddag? Vi visar en film. Det är väl ok ibland men det får ju inte 
bli till vardag.” 

De problem som läraren tar upp kan kännas självklara, men kan icke desto mindre enkelt 

förbises om man inte är uppmärksam. Det känns roligt att respondenten här även lyfter den 

problematik som vi nämnde redan i inledningen och som vi är välbekanta med; film som 

tidsfördriv när det finns tid över. Den andra aktive läraren lyfter däremot en helt annan 

problematik som vi blev lite överraskade av (som vi ska återkomma till i diskussionsdelen): 

”Dels har eleverna svårt att se, alltså förstå om det är en dramatisering eller om det 
är på riktigt. Så att det blir nästan ett större problem när man visar riktiga bilder, en 
riktig film från ett nyhetsklipp eller nånting, för då tror de att det är dramatiserat 
alltså om man då har visat, eller de själva har sett mycket filmer så tror de att allt 
de ser är dramatiserat så de där bilderna från Bagdad där man sköt människor på 
gatan frågade de om det var på riktigt.” 
 

De tre respondenter som ännu inte tagit sin lärarexamen är däremot ganska eniga om vilka 

problem som kan förekomma med historisk spelfilm. En av dem sammanfattar deras 

övergripande åsikter ganska väl när denne säger följande: 

”Självklart om spelfilmen avspeglar händelsen på ett historiskt riktigt sätt men man 
ska även vara medveten om att en historiskt inspirerad film avspeglar dagens 
samhälle minst lika som samhället och tiden den ämnar porträttera.” 
 

Här har vi problematiken som har gått som en röd tråd i denna uppsats: att filmen ibland i 

högre grad avspeglar produktionskontexten än den tid den försöker återskapa. Detta behöver å 

andra sidan inte nödvändigtvis vara ett problem. Detta visar en av respondenterna, som ännu 

inte tagit sin examen när denne säger följande som svar på frågan: 

”Självklart spelar källkritiken en oerhört avgörande roll om man visar en hel film. 
Detta måste ju så klart diskuteras både innan och efter. Jag skulle t.ex. aldrig visa 
Inglourious Basterds utan att mycket noga ha poängterat att så dog INTE Hitler. 
Likaså gäller det att förklara när jag visar Patrioten att detta är ingen verklig 
händelse utan detta är ren fiction. Eleverna brukar inte ha några problem att se vad 
som är uppdiktat. Däremot kommer problemet till filmer där det är en sann 
berättelse såsom We Were Soldiers eller Black Hawk Down. Det är inte alltid 
eleverna tar det för sanning och att det verkligen gick till så. Då jag gärna använder 
filmer som speglar krig är jag också oerhört noga med att poängtera innan filmen 
att det kan bli en del ”otäcka scener” och de som känner att de inte vill se detta får 
gärna gå ut. Dock så har det ännu så länge inte hänt att någon har gått ut. Jag tror 
att ungdomarna idag ser så mycket sånt i alla fall så det är inte något problem.” 
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Precis som respondenten antyder så är det avgörande vilka frågor man ställer till filmen. I en 

filmanalys med frågor kring produktionskontexten, så tror vi att detta snarare kan vara mycket 

givande. Exempel på frågor kan vara varför den amerikanske regissören Quentin Tarantino 

har valt att låta Hitler bli mördad på en biograf i Inglourious Basterds. Finns det något syfte 

med denna framställning mer än för att handlingen skulle bli bättre? Eftersom två av 

respondenterna berör frågan att vissa saker kan vara olämpliga att visa, så kan nog vissa fråga 

sig om det är en speciellt bra idé att visa denna film överhuvudtaget, då filmen ifråga har 

rykte om sig att glorifiera våld. Ett potentiellt problem som märkligt nog ingen av 

respondenterna lyfter är däremot den amerikanska dominans som råder inom branschen, där 

ett perspektiv på en händelse riskerar att bli det allmänt vedertagna. Detta är ett potentiellt 

problem som ställer läraren och hela historieundervisningen för en helt annan typ av 

utmaning. 

3.1.4	Hur	anser	lärarna	att	ett	historiemedvetande	kan	utvecklas	genom	spelfilm?	

Alla våra respondenter är eniga om att det går att utveckla ett historiemedvetande genom att 

använda spelfilm, det de däremot är oeniga om är i vilken utsträckning och hur hög kvaliteten 

på detta blir. Vi misstänker att mycket av förklaringen till detta finns i när en spelfilm tänjer 

på den historiska tillförlitligheten. Huruvida filmen är rakt igenom autentisk eller ej är 

däremot något som man inte ska fastna i för mycket. En av våra intervjuade, aktiva lärare 

menar att historisk film är oerhört viktigt när denne säger:  

”… för eleverna får se historiska miljöer även om de inte alltid är helt autentiska. 
Vi lever i en värld med bildmedvetande ungdomar. De växer upp med mer och mer 
bilder och mindre och mindre text. Det är svårt för dem att läsa i en text och på så 
sätt se en bild. Men har de fått lite input med bilder själva så tror jag det är lättare 
för dem att förstå.” 
 

Detta resonemang kan kopplas till det vi skrev tidigare om "visuell inlärning". En sak är 

däremot värd att poängtera här. Naturligtvis är inte det inte så att enbart barns och ungdomars 

inlärning främjas av bilder och andra visuella medier. Detta är nog något som de flesta 

människor kan hålla med, även vuxna. Den andra aktive lärare passar även på att definiera 

begreppet "historiemedvetande" och denne tycks vara någorlunda insatt i den diskussion som 

pågår kring detta begrepp: 

”Det finns ju ingen enighet inom akademin, vad jag har förstått men det jag tror 
ändå är minsta gemensamma nämnare och det alla är överens om, och även jag, är 
att man kan jobba med är tre tidsdimensioner. Att dåtiden, på något vis är viktig för 
att förstå nutid och att det är vår dåtid och nutid som skapar våra förväntningar och 
framtid. Alltså det är historiemedvetande, att använda sin dåtid för att förstå sin 
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nutid som i sin tur kan hjälpa till att skapa vår framtid... …Det tycker jag att man 
ganska lätt kan använda spelfilm för att förklara. Genom att visa att karaktärerna i 
filmerna också är människor kan man försöka få eleverna att förstå på ett högre 
plan, skeendet som sen spinner vidare in till vår nutid. En del av 
historiemedvetenhet är också att förstå att det som händer nu, hände då, fast 
annorlunda.”  
 

En av de intervjuade, blivande lärarna avger även ett svar som kan kopplas till det ovan: 
 

”...man kan ju verkligen säga att det här med historiemedvetande är ett ganska brett 
område. Men ja, jag tror definitivt att det finns många vinster med att använda 
filmer. Det är svårt, men jag tycker att det hade känts roligast att plocka in en 
spelfilm som skildrar något som eleverna minns...eller något de har en relation till. 
Någon har kanske släkt i USA, som utvandrat från Sverige. Ja, då känns ju 
"Utvandrarna" rätt så relevant. Det viktiga är liksom att få eleven att fatta att just 
han eller hon är en liten del av historien...även om just den kanske inte syns i 
böcker och filmer.” 
 

Att vi alla är en liten pusselbit i historien är en aspekt som inte tycks lyftas fram speciellt ofta 

i skolan. Lärarstudenten tycks vara av åsikten att man har kommit långt i utvecklandet av en 

elevs historiemedvetande när man har lyckats få eleven att inse detta, vilket stämmer väl 

överens med det Lindqvist skriver som vi citerade tidigare. I den historiska processen är vi 

alla aktörer och ingen är fristående från denna process. Lärarstudenten belyser här även något 

som vi tog upp tidigare i texten: att knyta an till elevens livsvärld. Detta kan ske på olika sätt; 

både vad gäller genom själva stoffet som i exemplet ovan, men även i hur man presenterar 

det. Vi refererade tidigare till Magnus Persson som var av åsikten att skolan måste finna nya 

typer av informationskanaler förutom de klassiska; kanaler som eleverna är bekanta med. Vi 

vågar påstå att alla elever i svensk skola är bekanta med filmmediet, men detta medium är 

såklart inte det enda som kan användas på ett framgångsrikt sätt. En av de andra intervjuade 

lärarstudenterna pekar exempelvis på andra medier som hjälp i sin undervisning när denne 

svarar: 

”Jag anser att man kan använda historisk spelfilm till att synliggöra olika skeenden 
i historien. Genom att titta på olika skeenden, händelser eller företeelser och sedan 
diskutera det tillsammans med eleverna har jag märkt att deras historiemedvetenhet 
har ökat. Dock gäller inte detta bara med hjälp av film. Vi har t.ex. diskuterat synen 
på döden över tid med hjälp av olika bilder och musik från olika tidsepoker. Det är 
oerhört framgångsrikt och samtidigt får eleverna analysera texter.” 

Detta citat aktualiserar en ganska kritisk fråga som vi inte har lyft i uppsatsen. I efterhand kan 

man tycka att denna fråga borde ha förts fram under den pågående intervjun: hur kan 

respondenten veta att elevernas historiemedvetande har ökat? Eftersom begreppet är så brett 
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så finns det anledning att fundera över detta. Lärarstudenten säger att vederbörande brukar 

diskutera olika händelser eller företeelser med eleverna, men någon direkt precisering kring 

detta görs aldrig. Det hade varit intressant med ett konkret exempel på detta och vad för typ 

av frågor det kan röra sig om. Respondenterna i denna undersökning tycks ha haft en bra 

uppfattning om begreppet, men hur ser det ut rent generellt? Är "historiemedvetande" ett 

begrepp som lärare svänger sig med för att motivera olika undervisningsformer, men i själva 

verket förstår man inte exakt vad det innebär? Detta ska vi återkomma till. 
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4.	DISKUSSION	
När den första intervjun skulle genomföras så uppstod en del funderingar som vi märkligt nog 

inte hade reflekterat över speciellt mycket under förarbetet. Dessa funderingar rörde 

framförallt begreppet "historiemedvetande". Vår uppfattning är att detta är ett begrepp som 

man inom akademin gärna använder sig av och det tycks finnas en sorts tyst kunskap kring 

detta. Man vet vad det är, men skulle antagligen få stora problem om man blev ombedd att 

skriva ner en definition utan hjälpmedel. I slutet av undersökningsdelen ställde vi frågan om 

begreppet kanske till största delen fungerade som ett sätt för läraren att motivera olika 

arbetsformer. Som vi vid upprepade tillfällen i texten har visat på så är detta ett mycket 

mångfacetterat begrepp som det även tycks råda en viss kontrovers kring. Sedan 1994 har 

skolan blivit alltmer målbetonad. Idag har läraren mycket fria händer i val av 

undervisningsformer och är inte alls lika styrd kring detta som tidigare. Detta ställer 

naturligtvis en del andra krav på läraren som inte fanns tidigare. Detta ser vi däremot inte alls 

som något negativt, men man bör komma ihåg att läraren istället behöver en mycket mer 

utvecklad begreppsapparat än tidigare. En del av detta är begreppet "historiemedvetande" och 

vilka konsekvenser detta för med sig i lärarens planering. Frågan vi ställer oss är om lärare i 

Sverige i själva verket har en bra uppfattning av begreppet? Kan man se detta rent praktiskt i 

undervisningen eller faller begreppet platt till att blott bli ett honnörsord för att motivera nya 

arbetssätt? 

Hur våra respondenter faktiskt uppfattade begreppet  var i begynnelsen inte en av våra 

primära frågeställningar, men under intervjuernas gång så blev det nästan oundvikligt att 

respondenterna fick ta ställning. Till vår stora överraskning och glädje så verkade samtliga 

respondenter ha en ganska bra och likstämmig uppfattning kring begreppet. Några direkt 

utvecklande följdfrågor kring detta behövde därför inte ställas. En av de intervjuade, aktiva 

lärarna ringade in det något "luddiga" begreppet ganska väl: 

”Dels så är det att försöka visa på att det skett en utveckling i människans historia 
så vi kan inte döma vad folk gjorde förr. För vi lever i en helt annan tid. Det tycker 
jag är ett litet historiemedvetande, att man kan se. Jag pratar mycket historia och 
vad som hände med människorna då, alltså det är inte så mycket med kungar och 
sånt och det är samma när jag pratar om krig, till exempel, vad får det för 
konsekvenser för befolkningen mer än kanske annat. Ett historiemedvetande ligger 
på fler plan. Det är också att bli medveten om sin egen historia. Att vi alla har en 
historia, och jag pratar om begreppet ”den lilla historien” och ”den stora historien 
och liksom fakta då, som man lägger till där, som till exempel när vi haft besök av 
en före detta fånge i koncentrationsläger är jag noga med att påpeka att det är 
”hans” egen lilla berättelse som är en del av den stora berättelsen och att hans 
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historia kan vara färgad av saker han har hört. Det är faktiskt inte säkert att han har 
varit med om allt. Det var ju så länge sedan, men det måste eleverna kunna 
acceptera, att han kan säga något och de kan tycka att det inte kan stämma riktigt, 
men att det ändå är hans berättelse. Så historiemedvetande är på flera plan. Man 
blir medveten om sin egen historia, att människor lever i olika historiska 
sammanhang och att historia inte är någon rak tidslinje utan jag brukar också rita 
upp tidslinjer som är parallella för att visa att olika saker händer samtidigt, och att 
det får en betydelse, det blir liksom en väv mer.” 

 

Detta sägs av samme lärare som tidigare har konstaterat att de elever denne undervisar kan ha 

svårt att skilja på vad som är dramatiserat och vad som är autentiskt. Detta är en viktig punkt 

som vi snart ska återkomma till. Här är det en god idé att återknyta till det tidigare nämnda 

begreppet "palimpsestisk historisk medvetenhet", även om det i detta fall dras till en 

ytterlighet. Som tidigare nämnts så rör detta begrepp hur spelfilmer påverkar vår 

verklighetsuppfattning. Eftersom framförallt filmtittande ungdomar pendlar mellan verklighet 

och fiktion, så är en konsekvens av detta att gränserna mellan myt och verklighet suddas ut för 

dessa. Man kan nu börja fundera över om svårigheten att göra skillnad mellan dessa 

dimensioner kan förklaras med den tes Sobchack driver.51 Kan man beskylla medieringen av 

samhället för detta? Som vi tidigare har nämnt; i en amerikansk undersökning så ansågs 

historiska spelfilmer vara nästan lika trovärdiga som böcker. Detta ser vi som problematiskt 

och det finns en mycket stor anledning till detta: filmens produktionskontext. Hur 

filmmakaren än gärna vill vara objektiv så kan denne inte helt frigöra sig från sin egen tids 

värderingar. Dessa värderingar kommer att lämna avtryck i filmen på olika sätt, vilket både 

Zander och Jönsson har pekat på. Samtliga respondenter understryker på olika sätt vikten av 

att eleverna utvecklar en känsla för den tidsepok man studerar. Vad man däremot bör komma 

ihåg är att inte heller eleverna helt kan lämna sina egna uppfattningar och värderingar därhän. 

Läraren ovan menar exempelvis att vi inte kan döma vad folk gjorde förr, vilket är helt 

korrekt. Varje tidsperiod måste förstås utifrån sina förutsättningar. Att på allvar få eleverna att 

förstå detta ser vi generellt som en ganska stor utmaning för den undervisande läraren. Allt 

detta kan kopplas till det Zander skriver om att historia kan ses som en dubbel tankeoperation. 

Vi människor är hela tiden en del av historien och därför kan vi inte frigöra oss från den även 

om vi skulle vilja. När vi tittar tillbaka på historien som varit så gör vi det med vår tids 

"glasögon" och perspektiv framför oss.52 

                                                            
51 Jönsson. 2004b, s.13 
52 Zander. 2006, s.15 
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Intervjuerna har pekat på att man kan arbeta med filmmediet på oerhört skilda sätt. En av de 

blivande lärarna nämner att denne brukar ha förberett en rad frågor att fundera över under 

tiden som filmas spelas upp. Ofta är frågorna av en sådan natur att de ska underlätta 

utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt. Om det är en krigsfilm så kan dessa handla om 

hur de stridande sidorna skildras och vad regissören kan ha för syfte med detta.  

Allt detta är avgörande för hur eleverna utvecklar sitt historiemedvetande. Precis som en av de 

blivande lärarna antyder så är det viktigt att den enskilde eleven kan se att denne är en del av 

historien. "Den lilla historien" blir en del av "den stora historien", precis som även den aktive 

läraren ovan anser. Vi ser framför oss en utveckling där historia i olika sammanhang blir mer 

och mer populärt. Vi berättade tidigare om serien Sveriges historia och en del av de fördomar 

kring historieämnet som denna tycks ha varit med om att luckra upp. Som tidigare nämnts så 

tycks många människors uppfattning vara att historia till största delen kretsar kring kungar, 

årtal och stora krig. I serien lyfte man däremot fram de "vanliga" människornas liv. Hos 

människor vi mött kan man ibland skymta ett förakt gentemot den individcentrerade 

historieskrivningen där de enskilda aktörerna är i centrum. Historia framstår som något 

mossigt, föråldrat och något som inte angår oss i vårt dagliga liv. Mot bakgrund av detta kan 

man fråga sig varför det fortsätter att säljas böcker som kretsar kring aktörerna. I skrivande 

stund har det bara passerat några månader sedan journalisten Herman Lindqvist publicerade 

ett verk om Ludwig XIV. Varför finns det ett intresse för detta? Det framstår som 

motsägelsefullt. Vi tror att att mycket av förklaringen ligger i att människor behöver något i 

historien att identifiera sig med. Även om dagens historieskrivning betonar historiska 

processer i högre grad än tidigare så blir det för abstrakt för många. Vi tror att de flesta 

välkomnar ett paradigmskifte där vanliga människor syns mer i historien än tidigare. Vad 

gäller den historiska spelfilmen så tycks vi dock redan befinna oss där. 

En fråga som väcktes av en kollega till mig (Kristian) när jag var iväg och höll i utbildningar 

med mitt jobb var ”hur kan vi veta att de bilder vi ser på nyheterna är autentiska?” Kollegan 

undervisar bland annat på psykologi-programmet vid Lunds universitet och har stor vana vid 

att både handleda och examinera uppsatser, dock inte med historia som huvudämne. Detta var 

en fråga som vi överhuvudtaget inte hade tänkt på. Risken är ganska stor att bara för att 

bilderna sänds under namnet Aktuellt, Rapport, TV4 News, BBC eller CNN så tar vi dem för 

sanna. Detta är dock inget vi kan veta. Det enda vi som lärare kan göra är att ge eleverna de 

verktyg som krävs för att de ska kunna se på både nyheter och rena spelfilmer med ett kritiskt 

förhållningssätt i bakhuvudet. Under en av intervjuerna stötte vi på en liknande problematik. 
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Detta är nog även den del i undersökningen som vi blev mest förvånade över: att vissa 

högstadieelever har problem med att skilja på vad som är autentiskt och vad som är 

dramatiserat. Hur man som lärare faktiskt ska förhålla sig till detta har vi inga självklara och 

enkla svar på. Denna aspekt är däremot något man hade kunnat lyfta ännu mer i en större 

undersökning. Tills vidare tror vi att det är viktigaste är att läraren i så hög grad som möjligt, 

redan i de tidiga skolåren lär eleverna att förhålla sig kritiskt till de bilder och skildringar de 

stöter på i vardagen. 

Diskussionen om ett kritiskt förhållningssätt leder oss in på en aspekt som en av de 

yrkesverksamma lärarna berörde: hur mycket ska läraren forma sina elever vad gäller 

värderingar? Den intervjuade läraren tycks se detta som en balansgång som inte är helt enkel 

och att det finns en övertro på skolan vad gäller detta. Skolan "...ska förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på."53 Det tycks vara glasklart, men det finns en anledning att 

fundera över detta. Vi håller med läroplanstexten ovan men vi förstår samtidigt vad den 

intervjuade läraren menar. Denne vänder sig till viss del mot att skolan ska implementera 

"rätt" värderingar. Det sägs aldrig rakt ut, men vi förmodar att läraren tycker att skolan bör 

behandla detta på ett annat sätt. Detta kan grunda sig i att skolan i ännu högre grad än tidigare 

bör hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Som man kan räkna ut så kan det 

uppstå svårigheter och kontroverser om man börjar ifrågasätta detta trots att det inte är ens 

mening. Det finns en mycket stor risk att man krockar med skolans samhällsuppdrag.  

4.1	Vidare	forskning	och	övriga	reflektioner	

Vi vill passa på att påpeka att detta naturligtvis är en mycket begränsad studie. Man kan 

därför ifrågasätta dess generaliserbarhet, framförallt om man tar antalet respondenter i 

beaktande. I en större studie hade man kunnat ha fler respondenter och som vi tidigare nämnt; 

göra jämförelser med lärare och lärarstudenter från andra länder och därmed kanske urskilja 

annorlunda förhållningssätt och syn på spelfilmen som artefakt i klassrummet. Vår 

ursprungliga tanke var att ha fler än fem respondenter. Eftersom studien genomfördes strax 

innan julen 2011 så uppstod det dock problem. Tiden kring december är extra stressig för 

lärare där det framför allt är betygsättningen som tar mest tid. Det var alltså flera lärare som 

helt enkelt inte ansåg sig ha tid att delta då samtliga hade svårt att finna tiden för en längre 

                                                            
53 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm 2011, s.7. 
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intervju i sin dagsplanering. Av liknande skäl så förkastade vi även tanken om en 

enkätundersökning, risken att inte få några svar alls bedömdes vara alldeles för stor.  

I en mer omfattande undersökning hade man även kunnat lyfta den aspekt som berördes i 

stycket ovan: hur man som lärare ska förhålla sig till elevers svårigheter att skilja mellan 

verklighet och fiktion. Ett annat intressant upplägg hade varit att belysa liknande 

frågeställningar utifrån elevernas perspektiv. Möjligheterna och variationerna är stora och det 

finns säkerligen många andra uppslag som vi ej har tänkt på när dessa rader skrivs. 
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5.	SAMMANFATTNING	
I denna uppsats behandlar vi frågor utifrån begreppet historiemedvetande. Metoden vi har 

använt oss av är kvalitativa intervjuer. Vi har vänt oss till lärare, både aktiva och blivande, 

som undervisar i ämnet historia. Frågorna vi har ställt i uppsatsen är: 

 På vilket sätt och inom vilka moment i undervisningen använder de intervjuade lärarna 

spelfilm? 

 Vilka kunskaper vill lärarna förmedla till eleverna genom spelfilm? 

 Vilka eventuella problem anser lärarna att man måste vara medveten om vid 

användandet av spelfilmer? 

 Hur anser lärarna att ett historiemedvetande kan utvecklas genom spelfilm? 

 

För att kunna få svar på dessa frågor på ett tillfredsställande sätt var vi först tvungna att 

definiera begreppet historiemedvetande. Som tur var hade samtliga våra respondenter en 

likstämmig uppfattning av begreppet. En av respondenterna anser vi sammanfattar begreppet 

på ett övergripande och övertygande sätt när denna säger: 

”Det finns ju ingen enighet inom akademin, vad jag har förstått men det jag tror 
ändå är minsta gemensamma nämnare och det alla är överens om, och även jag, 
är att man kan jobba med är tre tidsdimensioner. Att dåtiden, på något vis är 
viktig för att förstå nutid och att det är vår dåtid och nutid som skapar våra 
förväntningar och framtid. Alltså det är historiemedvetande, att använda sin 
dåtid för att förstå sin nutid som i sin tur kan hjälpa till att skapa vår framtid... 
…Det tycker jag att man ganska lätt kan använda spelfilm för att förklara. 
Genom att visa att karaktärerna i filmerna också är människor kan man försöka 
få eleverna att förstå på ett högre plan, skeendet som sen spinner vidare in till 
vår nutid. En del av historiemedvetenhet är också att förstå att det som händer 
nu, hände då, fast annorlunda.” 

 

När detta väl var definierat kunde vi i intervjuerna börja fokusera på hur lärarna använder sig 

av film utifrån våra ovan ställda frågor. Under arbetet med forskningsöversikten kunde vi 

urskilja en aspekt av mediet som ständigt återkom: att filmen skvallrar mer om 

produktionskontexten än den händelse den försöker skildra. Detta lyfts framförallt fram av de 

tre personer som tycks ha arbetat mest kring historiska spelfilmers historieförmedling i 

Sverige: Ulf Zander, Mats Jönsson och Klas-Göran Karlsson. 

Samtliga respondenter säger att de försöker använda film så mycket som möjligt i sin 

undervisning, framför allt för att skapa en känsla och inspiration hos eleverna. Kunskaperna 
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som de vill förmedla är också ganska likstämmiga. Ingen av respondenterna vill i första hand 

förmedla sakkunskap med hjälp av film utan vill främst visa på ett rent historiskt skeende, en 

process, eller få eleverna att tänka och tycka i någon form av värdegrundsfråga. 

Problemen som våra respondenter har identifierat i våra intervjuer har skiljt sig lite åt men 

grundat sig i samma problem: att eleverna inte tycks ha utvecklat ett tillräckligt bra kritiskt 

tänkande. 

Svaren från våra respondenter på frågan hur man kan utveckla elevernas historiemedvetande 

med hjälp av spelfilm har också de varit ganska liktydiga. De har alla pekat på värdet i att få 

eleverna att förstå att vår dåtid påverkar vår nutid som i sin tur påverkar vår framtid. 

Slutsatsen vi kan dra av vår undersökning är att den historiska spelfilmen är ett ypperligt 

verktyg att nyttja i historieundervisning för att visa på olika historiska företeelser, däremot är 

det oerhört viktigt att vi som lärare trycker på hur saker och ting skildras och verkligen får 

eleverna att tänka kritiskt. Detta gäller inte bara inom ramen för spelfilm utan överallt i det 

massmediala livet. Att filmen ger ledtrådar om dess produktionskontext är något som man 

som lärare däremot kan utnyttja i undervisningen för att få elever att bli kritiska och reflektera 

över  tendenser i olika framställningar. 
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7.	Bilagor	

Bilaga	1	
 

Information angående djupintervju 

 

Hej! Vi är två lärarstudenter från Högskolan Kristianstad som skriver ett examensarbete om 

användandet av historisk spelfilm i undervisningen.  Vi vill med undersökningen belysa lärares 

erfarenheter av hur historiska spelfilmer kan användas i undervisningen. Vilken betydelse anser 

exempelvis lärare att filmen har för elevens  historiemedvetande? Vi vill dock även lyfta fram vilka 

eventuella problem som kan omgärda detta. 

 Inom ramen för denna undersökning intervjuar vi ett antal högstadie‐ och gymnasielärare som 

undervisar i historia, men även blivande historielärare.  

Intervjun genomförs som en djupintervju som spelas in och deltagandet är naturligtvis helt frivlligt. 

Likaså är intervjusvaren konfidentiella i den färdiga uppsatsen. I den fullständiga texten kommer med 

andra ord namn och skola att vara fingerade för att identiteten hos de intervjuade inte ska kunna 

avslöjas av utomstående. 

Det inspelade materialet har enbart vi, samt vår handledare tillgång till och kommer att spelas över 

efter transkribering. 

 

Kontakt vid frågor: 

Martin Andersson 

0708‐xxxxxx 

Kristian Andersson 

0733‐xxxxxx 
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Bilaga	2	
 

Intervjufrågor uppsats: 

Hur anser du som lärare att ett historiemedvetande kan utvecklas genom 

spelfilm? 

På vilket sätt och inom vilka moment i undervisningen använder de intervjuade 

lärarna spelfilm? (Verksamhet/VFU) 

Vilka eventuella problem anser lärarna att man måste vara medveten om vid 

användandet av spelfilmer? 

Vilka kunskaper vill lärarna förmedla till eleverna genom film? 

	

	

	

	
 


